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Presentació
Josep Maria Trullén i Thomàs
Director del Museu Frederic Marès

El Museu Frederic Marès va iniciar la publicació dels seus catàlegs raonats l’any 1991, amb
l’edició de Catàleg d’escultura i pintura medievals. Fons del Museu Frederic Marès/1. Vint-icinc anys i escaig després, el mes de desembre de 2017 es va publicar la versió digital del Catàleg de moble. Edat mitjana, segles XIV-XV. Fons del Museu Frederic Marès/6. I ara, després
de dos anys, ens plau continuar en aquesta direcció amb la segona entrega del catàleg del
moble: Catàleg de moble. Edat moderna, segles XVI-XVIII. Fons del Museu Frederic Marès/6.
Al llarg d’aquests més de vint-i-cinc anys la tasca d’investigació a partir de les col·leccions
del Museu no s’ha aturat mai: el 1994, el Catàleg de xapes de guarniment. Fons del Museu
Frederic Marès/2; el 1996, el Catàleg d’escultura i pintura dels segles XVI, XVII i XVIII. Fons
del Museu Frederic Marès/3; el 2002, el Catàleg d’escultura i medalles de Frederic Marès.
Fons del Museu Frederic Marès/4, el 2010, el Catàleg d’escultura i col·leccions del món antic.
Fons del Museu Frederic Marès/5, i el 2017, la versió digital de la primera part del catàleg
de moble.
La distància que m’atorga no ser l’impulsor d’aquesta ambiciosa i alhora rigorosa empresa
em permet valorar la tasca de les anteriors direccions com a excepcional, per no dir pionera, pel que fa a la publicació de catàlegs raonats dels museus, si més no a Catalunya. Així
mateix, em satisfà profundament poder-la continuar amb aquesta nova edició, si bé va ser
iniciada per Pilar Vélez l’any 2010.
En aquesta publicació, però, tot i que en essència s’ha seguit la fórmula dels catàlegs anteriors, es tracta del primer catàleg del Museu dissenyat perquè pugui ser consultat en format
digital, encara que el darrer, dedicat a l’escultura i les col·leccions del món antic, ja incloïa
una versió en CD. L’edició digital ens permet portar a terme les cerques d’una manera
més àgil, i alhora facilita la ràpida actualització de la informació dels objectes catalogats i
també la incorporació a la col·lecció de nous ingressos de mobiliari. En definitiva, els nous
temps, també per als museus, demanen plantejar la publicació dels catàlegs raonats des de
la perspectiva de la sostenibilitat.
Una altra novetat és la presència del color en totes les imatges de les peces catalogades, a
diferència dels catàlegs anteriors, en què estava reproduïda en color només una selecció
d’obres rellevants. La imatge digital i el color permeten una aproximació virtual a l’objecte
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certament superior a la que permet la imatge analògica reproduïda en paper i que es complementa perfectament amb el rigor científic de l’estudi de la col·lecció.
Finalment, aquesta edició, dedicada al mobiliari de l’edat moderna, -integrat pel conjunt
quantitativament més nombrós de la col·lecció de mobles del Museu- és la segona d’una
sèrie de tres que, seguint l’ordre cronològic, es van publicant progressivament. Ja només
restarà que properament vegi la llum la tercera: el moble a l’edat contemporània.
Aquest catàleg ens ofereix l’oportunitat d’abastar el conjunt de mobles que Frederic Marès
va escollir per formar part de la seva col·lecció, ja que dóna notícia de tots els mobles que
configuren el fons del Museu, que inclou peces de gran qualitat i interès artístic i altres de
més comunes, però que malgrat tot són documents interessants per conèixer el moblament
a les llars en èpoques passades. Així, el lector pot conèixer l’abast de la col·lecció, i tenir
notícia i tot d’aquelles obres que estan guardades a les reserves. Així doncs, tots els mobles
inclouen la fitxa i un breu estudi redactat per un especialista destacat en la matèria.
A l’hora de dissenyar l’estructura del catàleg i de plantejar la classificació de les peces hem optat
per un esquema que fos entenedor. Hem partit d’un primer criteri cronològic, distribuint els
mobles en tres grans blocs: edat mitjana, edat moderna i edat contemporània. Després hem
establert un segon nivell de classificació d’acord amb la tipologia o nom de moble. I finalment,
en aquells grups en què era possible, hem utilitzat un últim criteri de classificació a partir dels
materials utilitzats en la seva decoració. Aquesta última divisió, la que fa referència als materials, ens porta indirectament a una classificació per procedències, ja que sovint la selecció d’un
o un altre material és condicionada per la disponibilitat en cada un dels centres productors,
la tradició local, les ordinacions gremials conservadores i les possibles relacions comercials.
Aquests criteris serveixen per ordenar els mobles de la col·lecció i faciliten la cerca, però els
resultats no s’han d’interpretar com a divisions estanques. Un cop d’ull ràpid ens permet
adonar-nos que sovint hi ha continuïtat tipològica, artística o tècnica entre els mobles de
les diferents èpoques, i que, en el cas dels mobles populars, aquest contínuum es manté al
llarg dels segles. Igualment, hem hagut de separar mobles que estaven decorats amb materials diferents, però que són molt propers entre sí a nivell estilístic, constructiu o funcional.
Els apartats i subapartats ens apropen a les preferències d’aquest incansable col·leccionista i ofereixen la possibilitat de gaudir d’un gran ventall de peces de procedències ben
variades, tenint en compte tanmateix que la majoria van ser adquirides en el territori
espanyol i molt sovint en el mercat català. De la mateixa manera ens recorden que la
formació de la col·lecció va ser condicionada per la disponibilitat de mobles en el mercat
de les antiguitats, les limitacions econòmiques del mateix col·leccionista, i els gustos i
interessos personals.
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Col·lecció de mobles de petit format (sala 15).
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Introducció
Mónica Piera

El nombre de mobles d’època moderna del Museu Frederic Marès supera la norantena.
Encara que gran part procedeix de centres productors espanyols, la proporció de peces construïdes a altres països europeus augmenta considerablement respecte al període anterior, a
part de trobar-hi un bon grup de mobles originaris d’altres continents.
Una ullada als mobles demostra que a Espanya l’entrada al segle XVI no suposa una ruptura artística amb l’anterior, ja que fins i tot es fa difícil precisar datacions entre mobles
de final del segle XV i el primer terç del XVI. Una continuïtat derivada del manteniment
d’unes formes de vida encara medievals i de la rigidesa en els sistemes de producció, així
com de l’arrelament de l’estil gòtic. De totes maneres, algunes de les peces de la col·lecció ja
anuncien aires nous procedents de la península Itàlica que finalment s’acabaran imposant.
D’aquest període hi ha una varietat de tipologies superior, que inclou diversos tipus de
contenidors, seients, un parell de brasers i una taula. Alguns d’aquests mobles documenten
la vida quotidiana de les altes esferes i classes dirigents i per tant podien ser considerats
obres de prestigi, objectes amb càrrega simbòlica o accessoris rituals de reconegut valor.
Però Marès també va saber fixar la vista en senzills objectes quotidians i peces utilitzades en
ambients allunyats dels cercles de poder que mostren la ingenuïtat i gràcia del saber popular.
Segueix el seu interès per recollir petits contenidors d’aquests segles, quan el Renaixement i
el barroc dominen les obres artístiques, que va poder aconseguir en més quantitat d’exemplars, més varietat de models però sobretot de tècniques decoratives: capses de fullola, capses
tocadors, petaques de viatge, estoigs folrats de roba, cofrets, arquetes de pell, de ferro i
també treballades en embotit, marqueteries i xapes.
Hi destaca també un nombre considerable de caixes i baguls, de mides més grans, que s’utilitzaven per guardar-hi la roba personal i altres béns, alguns dels quals tenien una significació especial ja que formaven part dels béns dotals aportats en els contractes matrimonials.
Són, a més, els contenidors dels objectes que van amunt i avall, amb què el propietari comparteix experiències i on guarda els records, com feia Frederic Marès amb la seva maleta, la
‹ Detall de caixa (Cat. 71).
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“inseparable compañera de mis viajes” (Marès 1977, p. 404), que lluint les etiquetes dels
seus innombrables destins s’exhibeix al Museu. És cert que aquestes caixes tenien una funció
pràctica en l’organització i l’exposició de les peces del Museu, tot servint de suport i d’espai
d’emmagatzematge, però podem especular que en l’elecció de caixes en lloc de taules o
armaris, hi degué pesar aquesta relació sentimental amb aquests companys de viatge.
Al costat d’aquests, procedents majoritàriament de Catalunya o del nord-oest peninsular,
cal destacar la interessant col·lecció de caixes de cabals d’origen alemany. És especialment
la ciutat de Nuremberg la que es va dedicar a construir aquestes caixes fortes que van tenir
molt bona comercialització. Totalment folrades de ferro i amb intel·ligents i complexos
sistemes de tancament eren ideals per al transport de diners i objectes valuosos i per a la
custodia en edificis públics. Gràcies al fet d’estar construïdes de ferro s’han conservat molt
millor que altres mobles, encara que algunes han perdut la decoració polícroma que sovint
les decorava.
Tècnicament, el segle XVI ens ofereix un ventall de varietats realment interessant. Així, a
més de les policromies, talles i recobriments de pell, els treballs d’embotit sobre el massís,
d’origen ben antic i recollits per la tradició islàmica, tenen un paper fonamental en gran
part de mobles, com en el cas de la Corona d’Aragó. La documentació ofereix innombrables
testimonis d’aquesta tècnica amb el nom de tercia (“quatre caixes de noguer ab tercia mig
comensades”)1 o tarsia (“una arquimesa de noguer ab son pany y clau obrada de tarsia ab
calaixos”).2 A partir dels exemplars del Museu Frederic Marès podem constatar l’evolució de
la decoració que passa de la repetició de dibuixos geomètrics –estrelles i llaceries– a formes
renaixentistes i arquitectòniques. Però són ja d’aquest mateix segle les primeres peces de la
col·lecció treballades amb la marqueteria amb xapes encolades, treball que, encara que ja
trobem en obres d’origen islàmic, va prendre una nova envergadura durant el Quattrocento
a la Toscana amb les representacions en perspectiva geomètrica, i va desenvolupar una de
les pràctiques artístiques més interessants de la història del moble. Dues tècniques, la de
l’embotit i la de l’encolat, que encara que d’entrada semblen molt diferents, tenen un punt
de confluència en mobles on les sanefes geomètriques es col·loquen ja elaborades sobre la
superfície del moble i no embotides peça a peça, com veiem a l’escriptori Cat. 88.
L’encolat de fustes sobre la carcassa del moble permet amagar-la i enriquir-la amb fustes de
millors qualitats i amb altres materials portats de les Índies. Aquesta tècnica va revolucionar de tal manera el treball dels fusters que acabà generant un nou professional, l’ebenista,
definit en alguns centres durant el segle XVII com el fuster que treballava amb xapes, especialment de fustes exòtiques, com ara el banús, que dóna nom a l’especialitat.

› Lateral de capsa (Cat. 86).
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Part posterior de petaca (Cat. 54).

Efectivament, l’edat moderna va apropar l’europeu als altres continents, obrint enormement el ventall de materials que podien enriquir els mobles. A més del banús, apreciat
per les seves qualitats però també pel color negre que permetia forts contrastos cromàtics
buscats durant el barroc, altres materials van omplir els mobles, com ara l’ivori, el carei o
el nacre, que, fixats sobre estructures de fusta hi donaven un efecte sorprenent i sumptuós
que se sumava a la plata, el bronze, el vidre, etc. A la col·lecció Marès hi podem descobrir
mobles de moltes i variades procedències, de manera que un mateix objecte, una simple
arqueta per exemple, pot ser ben diferentment tractat segons el centre productiu que l’ha
elaborat. A més de l’interès que pugui tenir cada una d’aquestes peces com a obra artística,
el conjunt ens ajuda a comprovar l’intens intercanvi d’influències entre centres amb tipologies europees que passen a la producció oriental, materials exòtics que arriben a Europa,
motius decoratius que circulen i es reinterpreten segons les tradicions locals. Tot plegat,
ens ofereix un bon ventall de propostes amb lligams comuns que fan del moble un camp
d’estudi ric i complex.
Dintre del mobiliari europeu de l’època moderna destaquen la imaginació i la perícia abocades als escriptoris, una tipologia nova que neix com a moble per guardar i transportar
documents, escrits, diners i altres objectes de valor i que al segle XVII es converteix en un
objecte de representació, eminentment artístic i sovint de grans dimensions. Frederic Marès
16
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en va recollir uns quants exemplars del primer grup, d’aquells encara funcionals, però procedents de centres artístics diferents que, igual com hem comentat en el cas de les arquetes,
ens permeten gaudir de riques variacions decoratives. És interessant veure que al segle XVIII
els escriptoris que tant de prestigi havien tingut passen a segon terme i són superats per un
nou moble per guardar papers i documents, que és anomenat també escriptori a casa nostra,
buró en altres indrets i actualment conegut com a canterano. Al Museu Frederic Marès en
trobem només un exemplar, però molt ben escollit, que potser recordava al col·leccionista
els seus orígens empordanesos, ja que és una peça de Torroella de Montgrí.
Durant els segles de l’època moderna el nombre de seients de les cases augmenta d’una
manera exponencial. Si a l’inici del segle XVI eren molt escassos, i dominaven els bancs i
els arquibancs, a final del XVIII, en canvi, el nombre de seients individuals a les sales de
representació és realment alt, i supera fàcilment la centena a les llars benestants. Les varietats
que s’utilitzen durant aquests tres segles són diverses i evolucionen a través dels avenços
tècnics, sobretot dels progressos en la tapisseria. A la col·lecció del Museu Frederic Marès
només hi trobem una tipologia de seient individual, la que té braços i pell, anomenada a
l’època cadira de repòs. Aquesta tipologia respon a un nou model del segle XVI que arrelà
amb força al Mediterrani i que s’elaborava amb braços i sense braços, però també en la versió de cadira baixa de dona i tamboret i que es va mantenir fins i tot durant el segle XVIII,
quan havia de conviure amb els seients a la moda d’influència anglesa i francesa. Cada àrea
de producció els elaborava amb petites diferències decoratives, cosa que els dóna interès.
Aquests, igual que els bancs i els cadirats, van ser incorporats al Museu per vestir les sales i
donar una ambientació en concordança amb l’època, però, conscientment o no, amb aquest
gest també va aconseguir salvar-los.
La col·lecció de mobles moderns de Frederic Marès té una procedència diversa pel què
fa a l’abast territorial, en el qual predomina la peça hispànica però també peces europees
introduïdes a la Península contemporàniament a la seva producció. En definitiva, és fruit
del col·lecionisme, principalment adquirida al comerç antiquari. Cal destacar un grup provinent de les col·leccions del Museu Episcopal de Vic, que en un moment indeterminat es
desvincularen del museu vigatà i foren adquirits pel col·leccionista.

NOTES
1. A l’inventari de Felip Carbonell, fuster de Barcelona, datat el 1596. AHPB, A. Batlle 17 Llibre
segon d’inventaris i encants 1596-1601, doc. 22.
2. A l’inventari de Joan Vallès, blanquer de Barcelona, datat el 1594. AHPB, A. Batlle 19 Llibre
primer d’inventaris i encants 1590-1596, doc. 50.
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Les capses amb policromia, estampes,
laca i arte povera
Albert Martí

La necessitat humana de guardar explicaria potser que en temps llegendaris Pandora necessités una capsa per castigar els homes i reservar-se l’esperança. És difícil imaginar-nos
com devia ser aquest continent, ja que tampoc no donem forma als mals que Pandora en
va deixar sortir. Arquetes, petits cofres o capses són contenidors dissenyats amb la funció de
preservar l’interior, ja sigui per protegir-lo, presentar-lo o amagar-lo. L’objecte o element
interior –una relíquia, una joia, una eina, un objecte d’ús quotidià, etc., en condicionarà
l’aspecte, els materials i la tipologia. Perduda la matèria interior, l’objecte contenidor s’ha
convertit en matèria preciosa, element d’estudi i preservació.
Aquest text aplega un seguit de petites capses d’època moderna que tenen el nexe comú de
les mides, un marc cronològic i el fet de presentar policromia. Tanmateix tenen distints
orígens, distints materials, distints períodes i, sobretot, distintes funcions, algunes difícils de
determinar un cop descontextualitzades i buides les capses. Grosso modo podríem dividir les
nou peces d’aquest apartat en dos grups: el primer, les capses decorades amb policromia i
estampes il·luminades, que corresponen a l’àmbit germànic del segle XVI i la primera meitat
del XVII; el segon, les lacades franceses del segle XVIII i les venecianes i espanyoles de lacca
povera de la segona meitat del mateix segle.
Les capses més antigues són les realitzades amb fusta corbada de pi o avet d’origen alemany
(Cat. 33 i Cat. 34), deduïble per les estampes que hi apareixen encolades. Es tracta de dues
peces molt singulars per la seva bona conservació, els materials fungibles i el repertori iconogràfic, sobretot l’estampa central de la primera capsa (Cat. 33). Aquests tipus de capses de
fullola, ovalades o rectangulars, i de totes mides, es produïren arreu d’Europa des del segle XIII
al XX com a petits contenidors per encabir-hi tota mena de productes (Canalda-Martí 2005,
p. 141-145). Les més antigues i més ben conservades són les que servien com a contenidors
de relíquies,1 decorades o no, i que s’han trobat a l’interior d’altars i d’escultures. També en
veiem de representades en gravats i pintures des del segle XV fins a la segona meitat del segle
‹ Detall de capsa de tocador (Cat. 40).
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XIX, moment en que les capses de fullola van ser substituïdes en gran manera per les capses
metàl·liques de llauna, on la publicitat litogràfica substituí la decoració pintada o gravada
(Mise en boîte 1994). Exemples molt similars a les peces del Museu Frederic Marès són les
capses que avui trobem a la col·lecció Plantin-Moretus d’Anvers, datables al segle XVI, amb
pintura monòcroma i una estampa que ocupa la coberta ovalada,2 també de procedència
alemanya i que, com en el cas dels impressors d’aquest país, degueren viatjar per tot Europa.
Aquestes capses mostren estampes il·luminades de temàtica tant religiosa com picaresca, que
estan gravades expressament per ornar les cobertes de les capses per als tipus de plom. Tres
(Seelig 2001, fig. 10, núm. 224 i 239) porten estampes del gravador alemany Jost Amman
(1539-1591) in situ. També es recullen altres xilografies amb similars formats, circulars i
ovalats, que eren concebudes amb el mateix fi (Seelig 2001, p. XXVIII-XXXI i 32-51). Pel
que fa a les peces del Museu Frederic Marès, la capsa ovalada (Cat. 34) utilitza una estampa
d’aquestes característiques, mentre que la circular (Cat. 33) aprofita una estampa d’un altre
format per a la tapa, de manera que va caldre retallar-la, cosa que va implicar la pèrdua de
part de la informació iconogràfica; en canvi, creiem que per al cos cilíndric s’ha utilitzat,
per la distribució de les escenes i la temàtica, una estampa feta ex professo.
També alemanya és l’arqueta de planxa de ferro policromat (Cat. 56), en aquest cas una
derivació més senzilla i econòmica dels tradicionals cofres de ferro forjat produïts al sud
d’Alemanya, principalment a les ciutats de Nuremberg i Ausburg (Marcos Villán 2006, p.
30-31). Aquestes peces eren anomenades a França coffre-fort d’Alemagne i al Regne Unit
Armada Chests (cofres de l’Armada), ja que es relacionaven amb la fracassada invasió de
l’Armada Invencible espanyola, en aquell moment amb importants llaços amb els electorats
alemanys, de manera que són força freqüents aquestes peces a la Península (Aguiló 1993, p.
90). Se’n feien des de mides molt reduïdes fins a les més grans amb complicats engranatges
de seguretat, i generalment eren decorats amb un ampli repertori iconogràfic que anava dels
senzills motius florals o geomètrics a la representació de personatges isolats o escenes.3 La
peça que es conserva en el Museu Frederic Marès és una variant més senzilla però també
més rara i singular, ja que no es tracta d’una gruixuda i ben reforçada arqueta o cofret de
ferro sinó d’una fina xapa que segueix els models de les anteriors tant pel que fa a mides
com a estructura i decoració.
El segon apartat o grup aplega un petit conjunt de capses lacades,4 tres de franceses (Cat.
38, Cat. 39 i Cat. 40), una de veneciana (Cat. 35) i dues de peninsulars (Cat. 36 i Cat. 37).
La laca és un tipus de vernís que aplicat sobre la superfície d’un moble o objecte, forma una
capa que protegeix alhora que constitueix una tècnica decorativa. Les laques es comencen a
realitzar a Europa a les darreries del segle XVII en imitació dels objectes provinents del Japó
i que van tenir des de la centúria anterior un gran èxit comercial entre les classes benestants
europees, es van assolir uns preus desorbitats que motivaren l’inici de la producció, primer
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imitant les laques orientals al nostre continent i després, ja al segle XVIII, amb produccions
pròpies ja allunyades de l’esperit i els models orientals.
Les tres capses lacades d’origen francès del Museu formen part d’una mateixa tipologia i
estaven destinades al servei del tocador femení setcentista. Tradicionalment s’han anomenat boîtes a perruques, terme utilitzat dins el vocabulari de l’antiquari i que amb
el temps s’ha incorporat al vocabulari habitual francès. Tanmateix es
tracta d’una terminologia errònia, car no tenien aquesta funció,
sobretot perquè no hi cabia una perruca.5 A partir de les
fons iconogràfiques contemporànies també podem veure’n la utilitat real. Així en la pintures i gravats de
Watteau, Lancret, Fragonard, etc., aquestes capses podien contenir tant petites capses (polvoreres, capses per a agulles, o estoigs per a pintes)
com raspalls per als cabells i altres estris i
objectes de necesser,6 alhora que també
n’hi ha de plenes de cintes de seda i llaços
de roba.7 Són de construcció molt senzilla
i sense subdivisions interiors, alhora que
presenten un perfil sinuós i la tapa sol ser
lleugerament bombada.8 Les fustes, molt
primes i lleugeres, són emmetxades amb
unes senzilles i fines xapes o galetes de
fusta col·locades de biaix. Aquest sistema
constructiu, no utilitzat a la Península, deixa
tot el protagonisme a la decoració lacada, autèntica protagonista de la peça, amb una àmplia varietat de laques amb fons verds, vermells,
negres, ocres, etc., i motius sobreposats de xineries,
puntes seguint l’estil Berain 9, escenes policromades, etc.
Finalment, cal afegir que a més de les anomenades boîtes à
perruques, també es fabrica a França un gran nombre de petites
capses, polvoreres, tabaqueres, capsetes de rapè, etc., de fusta policromada i lacada, de les quals el Museu Frederic Marès conserva importants col·leccions.
Altres països com Anglaterra o Itàlia tingueren però un pes més important en la fabricació
de mobles lacats i més influència en la producció nacional que no pas el focus francès.
D’Anglaterra tenim documentada la importació de mobles a la Península i també la petjada que aquests deixaren en la producció local (Junquera 1999, p. 436-438), com, per
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Interior de capsa
(Cat. 35).
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Detall de capsa (Cat. 35).

exemple, en els rellotges de peu. Tanmateix, per a l’antiga Corona d’Aragó tingué molta
més importància la producció italiana. Venècia ràpidament s’apropià de les laques orientals
i imità i interpretà els procediments i els temes d’aquests països llunyans. Davant el ràpid
increment de la demanda local i la creixent exportació cap a la resta de la península itàlica
i del continent, va caldre trobar una alternativa tècnica menys laboriosa i econòmica, cosa
que va donar lloc a l’aparició de l’arte povera, també anomenada lacca povera o lacca contrafatta (Barbolini 2004; Santini 2003). Ara, en lloc de pintar al tremp els motius decoratius,
se substitueixen per estampes retallades il·luminades que després s’encolen sobre la fusta, i
finalment es cobreixen per moltes capes d’un vernís transparent que protegeix la decoració
22
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alhora que permet dissimular el relleu del paper, integrant el dibuix i fent la il·lusió de motius pintats. A Venècia, qui va proveir d’estampes bona part dels tallers de mobiliari fou la
impremta Remondini de Bassano (Cesari 2004), a qui després seguiren molts altres editors
d’arreu d’Europa, entre els quals destaca la producció de Martin Engelbrech d’Augsburg,
de Christoph Weigel de Nuremberg, així com molts francesos (Daumond, Langlois, Huquier, etc.), londinencs (Robert Sayler), romans, tirolesos, etc., que en gran manera seguiren
l’estela dels editors de Bassano (Kisluk-Grosheide 1996, p. 83-84). Tot i que en un inici la
lacca povera va néixer com una solució tècnica per abaratir costos, amb el temps els mobles
i objectes que la incorporen són tant o més valorats i cercats que els de laca veneciana pròpiament dita. En trobem exemples a moltes col·leccions públiques10 i privades d’arreu i en
tenim una petita capsa al Museu (Cat. 35).
A la Península hi ha documentada la importació de mobles anglesos lacats, i una producció
local bàsicament centrada a l’antiga Corona d’Aragó, en especial a l’Aragó, on hi ha una
important tradició de moble policromat al llarg dels segles XVII i XVIII, a Catalunya i,
en menor manera, a Mallorca i València. També en certes parts d’Andalusia i la capital
madrilenya. Als inventaris i la documentació de l’època (Piera-Mestres 1999, p. 298-299,
i Massot d’Ayreflor 1995, p. 110-111 i 266-267), se citen com a mobles de xarol o xerol i,
tot i que ja en trobem als segle XVII, assoliren la màxima difusió al llarg del XVIII i van
convertir-se en una moda entre les classes benestants, esperonada per la publicació del llibre
de Bernardo Montón.11 Aquests tallers locals, catalans o aragonesos, treballaven la laca de
forma diferent i segurament cadascun devia tenir els seus procediments específics, ja que
se n’han trobat mostres a un ventall qualitatiu força desigual. També devien disposar d’un
ampli repertori d’estampes importades d’arreu d’Europa, car no coneixem una producció
local de gravats destinats expressament a la decoració del moble povera. Està ben documentada l’exportació d’aquestes estampes per la impremta Raimondini (Infelise 1990 i Passió
i negoci 2007, p. 294-295) i també sabem que arribaven a la Península molts dels gravats
que l’editor Martin Engelbrech produïa per al mercat hispànic i americà, amb subtítols i
llegendes en castellà. Els temes incloïen xineries, representació de músics i actors teatrals,
escenes bucòliques i cinegètiques, animals isolats, temes extrets de la història antiga o bíblica
com l’Arca de Noè, o de la literatura, com el Quixot que veiem en una de les capses del
Museu (Cat. 36).
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33. Capsa
Alemanya
Segona meitat del segle XVI
Pi o avet amb estampes xilogràfiques il·luminades
9 x 14 cm Ø
MFM 1919
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Capsa de fullola d’avet de secció cilíndrica amb tapa exempta circular amb guardapols corbat i encolat i que queda perfectament
encaixat en el cos de la capsa. La peça és enterament folrada de
paper, l’exterior amb estampes retallades i l’interior amb un paper
llis encolat.

elements vegetals. Finalment, l’estampa que cobreix el cos central
cilíndric representa una festa popular a l’aire lliure on tenen lloc
distintes activitats de lleure: un bufó amb una maça envoltat de
gent; sis personatges sota un espai cobert jugant als daus; un concurs de ballesta i una partida de bitlles.

A la tapa hi trobem una estampa on es representa una llegenda de
la història de Roma: la mort de Virgínia,12 en el moment en què el
poble romà demana justícia a Api Claudi, davant del cadàver de la
jove Virgínia, que ocupa el centre de la composició.13

Totes tres estampes són xilogràfiques i estan il·luminades a mà, i
formen part del repertori gràfic propi de l’àmbit germànic de la segona meitat del segle XVI, tant per la tècnica i el tipus d’il·luminació, com per les modes dels personatges i els jocs representats. AM

Al guardapols hi ha encolada una sanefa amb una sola estampa
xilogràfica de caire ornamental on se succeeixen diferents animals
reals i imaginaris –conills, gossos, unicorns–, envoltats de fruites i
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Marès 1979, p. 55, núm.1819-1829
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34. Capsa
Alemanya
Segona meitat del segle XVI - principi del XVII
Pi o avet i estampes xilogràfiques il·luminades
5,8 x 13,8 x 7,3 cm
MFM 1912
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Capsa de fullola de pi de secció ovalada amb la fonadura encolada
a l’estructura i la tapa exempta circular amb guardapols corbat i
encolat i que queda perfectament encaixat en el cos de la capsa,
folrada, pel que fa a l’exterior, amb estampes xilogràfiques il·luminades i retallades.
L’escena que es retalla a la tapa i que és perfilada per una banda
negra pintada, representa un personatge masculí que, no sabem si
fent una genuflexió o encara en moviment, porta un objecte a la
mà dreta (segurament un present, sembla que un farcell, tot i que
no s’arriba a identificar) i l’ofereix a una dona, asseguda en una
cadira de tisora, vestida de cortesana i amb un personatge darrere
dempeus que presencia l’acte. L’escena té lloc en un espai enjardi-
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nat. El guardapols i el cos ovalat de la capsa també tenen estampes
xilogràfiques il·luminades amb els mateixos colors, verd i taronja,
però són motius ornamentals amb tiges i roleus vegetals (en el cas
del buc quasi imperceptibles per culpa dels desgast).
Les tres estampes són xilogràfiques i estan il·luminades a mà. Tanmateix, són més senzilles que les que trobem a la capsa Cat. 33,
que forma també part del repertori gràfic propi de l’àmbit germànic de la segona meitat del segle XVI o primeries del XVII,
tant per la tècnica i el tipus d’il·luminació com per les modes dels
personatges i el mobiliari representat. AM
Marès 1979, p. 55, núm.1819-1829
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35. Capsa
Venècia
Segona meitat del segle XVIII
Pasta de paper, corda d’espart, papers de colors i estampes calcogràfiques retallades, i vernís amb laca
7,6 x 12 cm Ø
MFM 1917
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Capsa cilíndrica de pasta de paper. El sòcol o base i el voladís o
cornisa de la tapa fets mitjançant la superposició esglaonada de
cordes de diferents gruixos, després cobertes i amagades per tires
de paper amb tapa exempta amb voladís respecte al cos que es repeteix al sòcol o base de la capsa. Tota la superfície és recoberta de
gravats il·luminats, retallats i encolats seguint la tècnica del moble
lacat amb decoració povera d’origen venecià.
Els gravats calcogràfics es reparteixen a la superfície interior i exterior de la capsa, exceptuant-ne la base, on trobem un full de guardes o “paper bonic” xilogràfic amb motius florals. A l’anvers de la
tapa hi ha tres registres d’estampes, el superior molt fet malbé, el
central amb fumadors d’opi i l’inferior amb tres petites escenes. Al
llarg del cos cilíndric se succeeixen petites escenes amb personatges
de cultures llunyanes, alternats amb paisatges amb construccions
occidentals, i animals d’escala major. Falta una escena completa.
També hi ha moltes pèrdues al sòcol i la cornisa de la capsa, on
només s’han conservat petites estampes d’arbres, una papallona,
etc. Afortunadament a l’interior es conserven no sols les estampes
(un cérvol amb un gos al revers de la tapa; fruites i insectes a la
part interior cilíndrica, i un arquer turc a la base), sinó que també
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la intensitat dels colors i les qualitats de la laca o vernís que dóna
nom a la tècnica. Tot i l’estat de conservació defectuós, amb faltes
parcials d’estampes retallades, fragments de paper, o els múltiples
forats deixats per insectes xilòfags, no minva l’interès i la raresa de
la capsa. Al revers de la tapa hi ha manuscrits un seguit de números: 25 / 7 / 14 / 19 / 26 / 11 / 22 / 20.
L’origen venecià de la peça el determina l’ús de la pasta de paper,
l’anomenada cartapesta laccata o cartone, que es repeteix en moltes
capsetes o scatoline rotonde i altres petits elements com cistelletes
de sobretaula, safates i posa-guants, ventalls, i petits objectes quotidians que es troben en diferents col·leccions italianes.
L’arqueta procedeix del Museu Episcopal de Vic, on ingressà l’any
1918 o 1919 amb el número d’inventari 6.024. Segons el llistat de
procedències del Museu fou adquirida a Terol per quinze pessetes.
Posteriorment passà a mans de Frederic Marès que l’any 1979 la
donà al Museu. AM
Marès 1979, p. 55, núm. 1819-1829
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36. Cofret
Aragó o Catalunya
Darrer terç segle XVIII
Pi, estampes calcogràfiques il·luminades retallades, policromia, vernís amb laca, filferro i claus de forja
10 x 14,6 x 7,7 cm
MFM 1914
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Capsa de fusta de pi amb buc rectangular de quatre posts clavatejades unit a la fonadura amb claus de forja. La tapa corbada de mig
cilindre tallada d’una sola peça, exceptuant els laterals de mig punt
que estan clavats, que s’uneix amb dues frontisses d’anella de filferro que mostren el seu reblat a l’interior de la tapa i al darrere del
buc. També es veu el reblat interior de les dues petites anelles que
servien per sustentar i tancar la capsa amb un pestell avui perdut.
Tota la superfície exterior és decorada amb gravats il·luminats,
retallats i encolats seguint la tècnica del moble lacat amb decoració
povera d’origen venecià o també anomenada lacca povera o lacca
contrafatta. Sobre una base de preparació blanca i emmarcades
per una banda fosca, hi ha un total de dotze petites escenes, de
les quals deu formaven part d’una de les sis estampes que l’editor
Martin Engelbrech estampà a Augsburg sobre la història del Quixot. Les tres escenes principals porten anotat a quin capítol del
llibre corresponen. Així, al frontis de la capsa, tot i que malmès i
molt faltat, hi ha l’episodi en que Sancho agenollat presenta a Quixot l’encantada Dulcinea,14 escena que podem identificar gràcies
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a l’estampa. A la coberta hi ha una escena que, formada per dues
estampes, ha quedat dividida dificultant-ne la lectura conjunta.
Correspon al moment en què Quixot i Sancho descobreixen que
Ginés de Pasamonte els ha robat l’ase,15 episodi que, com la resta,
té la font iconogràfica en les pintures de Charles-Antoine Coypel
(1723-1736).16 La darrera escena, amb anotació a l’estampa d’Engelbrech, és el moment en què Quixot és armat com a cavaller17 i
es troba al lateral dret de la capsa.
Finalment volem destacar que el tipus de construcció, de fustes
i de claus, ens porten a afirmar que es tracta d’una capsa de fabricació local, possiblement catalana o aragonesa, que incorpora
estampes importades d’un dels editors més prolífics i especialitzats
en gravats per a la decoració del moble povera del segle XVIII,
Martin Engelbrecht. AM
Marès 1979, p. 55, núm. 1819-1829
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37. Capsa
Catalunya o Aragó
Darrer terç del segle XVIII
Pi, estuc, policromia, estampes calcogràfiques il·luminades, retallades i encolades, vernís amb laca, claus de forja i metall
9,4 x 23,5 x 10,7 cm
MFM 1913
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Capsa de pi formada per quatre posts emmetxades amb metxes de
cues d’oronella reforçades amb claus de ferro forjat. La fonadura
és igualment clavetejada i la tapa se subjecta únicament amb les
frontisses d’anella i el pestell de metall, quan està tancada, sense
presència d’agafadors o guardapols.
La superfície exterior de la tapa, el frontis i els laterals són policromats seguint l’anomenada tècnica de la lacca povera o lacca contrafatta. En aquest cas, a banda de la il·luminació de les estampes, la
policromia contribueix a la construcció del paisatge, amb turons,
brins d’herba i celatges. A la tapa, molt malmesa, hi ha una sola
composició gravada, amb un grup de tres genets i dos personatges
a peu. Al frontis una escena cinegètica on es representa la caça de
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l’ós. Als costats hi ha dues estampes retallades amb tres personatges. El darrere i l’interior de la capsa són enterament policromats
d’un verd blavós, quasi del tot perdut en la fonadura, posteriorment tenyida de vermell.
Les estampes retallades són pròpies del repertori de l’editorial Remondini de Bassano, la primera i principal distribuïdora d’estampes retallables per a la decoració de mobles i objectes a Venècia i
que tenia contactes comercials amb Barcelona i altres ciutats peninsulars. AM
Marès 1979, p. 55, núm. 1819-1829
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38. Capsa de tocador
França
Primera meitat del segle XVIII
Fusta de ribera, estuc, policromia, daurat, laca i llautó daurat
13 x 31 x 23 cm
MFM 1920
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Capsa rectangular de perfil sinuós amb tapa igualment moguda i
lleugerament bombada. El buc format per quatre posts emmetxades mitjançant parelles de galetes de fusta col·locades de biaix. La
tapa unida amb frontisses i laterals amb els mateixos emmetxats,
mentre que la part superior queda encolada igual que la fonadura
al cos inferior. Totes les metxes i juntes són amagades per la policromia lacada que cobreix l’exterior i l’interior de la capsa. Sobre
un fons vermell s’han aplicat pinzellades successives de color verd
fosc, creant transparències i cercant la il·lusió dels marbrejats o
l’efecte de la làmina de carei. Resseguint els perfils sinuosos de la
capsa s’han daurat sanefes decoratives inspirades en l’estil Berain.18
Finalment, enmig de la coberta i igualment daurada, es representa
una escena on una gitana llegeix la mà d’una cortesana jove ves-
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tida a la moda del segle XVII i que alhora rep d’amagat una petita
bossa per part d’un nen.
També cal destacar el treball dels metalls, ricament cisellats i daurats, amb dos poms, el de sota unit al pestell interior que obre i
tanca la capsa. Al darrere, dues frontisses mostren a l’interior de la
capsa el reblat dels claus. La part interior que envolta la frontissa
dreta ha estat restaurada i estucada de nou modificant la laca negra
i daurada que cobreix tota la superfície interior de la tapa. La fonadura només està pintada de negre. Hi ha una etiqueta manuscrita
a l’interior, amb la inscripció 12277-XMA/95214. AM
Marès 1979, p. 55, núm. 1819-1829
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39. Capsa de tocador
França
Primera meitat del segle XVIII
Fusta de ribera, estuc, policromia, daurat, laca i bronze daurat
13,4 x 30,1 x 21,9 cm
MFM 1918
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Capsa rectangular de perfil sinuós amb tapa igualment moguda
i lleugerament bombada. El buc format per quatre posts emmetxades amb parelles de galetes de fusta de biaix convergents i reforçades per claus. La tapa unida per dues frontisses i els laterals
amb els mateixos emmetxats. La part superior encolada igual que
la fonadura al cos inferior. Totes les metxes i juntes són amagades
per la policromia que cobreix l’exterior i l’interior de la capsa.
Sobre un fons lacat vermell es desenvolupa una decoració daurada
de xineries, amb personatges, pagodes xineses i arbres florits, així
com elements geomètrics decoratius.19
També és destacable el treball dels bronzes, ricament vogits, cisellats i daurats, amb un pom superior i un escut de pany calat que
té continuïtat a la tapa. La part interior és de laca negra i daurada,
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que cobreix també tota la superfície interior de la tapa. La fonadura només és pintada de negre.
Es tracta d’una capsa del servei de tocador femení que fou molt
freqüent a França al llarg del segle XVIII, des de l’estil Lluís XIV
fins al Lluís XVI. Tradicionalment aquest tipus de capsa, amb
l’interior sense compartimentar i lacat, s’ha anomenat boîtes a
perruques, tot i que, com veiem en múltiples pintures i gravats
de l’època, contenia estris de tocador, com capsetes (polvoreres,
agullers, etc.), raspalls, pintes, etc., o també cintes de roba, puntes
o complements per vestir. AM
Marès 1979, p. 55, núm. 1819-1829
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40. Capsa de tocador
França
Darrer quart del segle XVIII
Fusta de ribera, estuc, policromia, daurat, laca i bronze daurat
9,4 x 23,5 x 10,7 cm
MFM 1916
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Capsa de planta paral·lelepipèdica que combina el perfil sinuós,
convex i sobretot còncau, amb seccions rectangulars; la tapa, igualment moguda, acaba plana. El buc format per quatre posts emmetxades mitjançant parelles de galetes de fusta de biaix convergents
amb emmetxats laterals. La tapa s’uneix al buc i a la part superior
per dues frontisses. La part superior encolada igual que la fonadura
al cos inferior. Totes les metxes i les juntes estan amagades per la
policromia que cobreix l’exterior i l’interior de la capsa. La decoració es desplega sobre un fons verd fosc lacat amb policromia de
flors amb una escena de joc infantil que cobreix tota la tapa.
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Els bronzes són ricament cisellats i daurats, amb un pom superior
i un escut de pany calat i vogit que té continuïtat a la tapa. L’interior és tot de laca vermella i perfils negres, tot i que té algunes
mancances de fusta perimètrica i s’hi ha perdut el pany.
Tant el perfil de la capsa com l’escena i la indumentària dels nens
situen la capsa dins de l’estil Lluís XVI francès, ja a les acaballes
del segle XVIII. AM
Marès 1979, p. 55, núm. 1819-1829

39

NOTES
1. Al Museu Episcopal de Vic se’n conserva un petit exemplar estucat i policromat: l’anomenada Lipsanoteca Planella dels segle XII (MEV 2032).

gravats es difongueren arreu d’Europa durant el XVIII en totes les arts
decoratives.

2. El catàleg del Museu Plantin-Moretus reprodueix una d’aquestes capses
amb una estampa xilogràfica il·luminada a la coberta, servien per contenir els tipus mòbils tipogràfics (Nave-Voet 2004, p. 60). Aquestes
capses, de les quals n’hi ha quatre exposades al Museu, són treballs
alemanys de la segona meitat del segle XVI, probablement comprades
per l’editor flamenc a la fira de Francfurt.

10. A títol d’exemple, citarem dos estudis de mobiliari povera, un del Metropolitan Museum of Art de Nova York (Kisluk-Grosheide 1996, p.
81-97) i un altre de la Narodna Galerija d’Eslovenia (Lozar Štamcar
1999, p. 214-246).

3. Podem trobar-ne exemples en molts museus d’arreu d’Europa i en
col·leccions particulars (Berger 1998, p. 203-208, làm. 50, 56 i 57) i
(Fraysse & Associés 2010, cat. núm. 125, p. 108).
4. El món del moble lacat és un dels que darrerament ha mostrat més
interès per part de la historiografia, al qual s’han dedicat monografies
(Santini 2003; Levy 1967), i apartats o capítols de manera específica
(Coll 2009, p. 111-117, llibre que aplega una extensa bibliografia actualitzada sobre la laca oriental, p. 181-183).
5. Per constatar el mal ús d’aquesta terminologia, només cal veure com a
la Déscription des arts et metiers (vol. 14) editat per J.E. Bertrand el 1780
es fa referència a les capses de perruques, descrites de la següent manera:
“elle est en bois, capable de contenir une perruque posée sur un bâton
debout dans le milieu, qu’on nomme le chamignon; on la transporte
ainsi au lieu de sa destination”. Al mateix llibre podem veure una estampa reproduint una capsa de perruques (pl. IV, fig. G.).
6. Dins d’aquesta línia, segurament la imatge més coneguda és la pintura
de Watteau La mostra de Gersaint (1720), conservada al castell de Charlottenburg, Berlín, on una jove dama mira una capsa lacada vermella
oberta amb un raspall per als cabells, una capsa d’agulles i una segona
capsa circular, segurament una polvorera, al costat d’un mirall de sobretaula que segurament fa joc amb el conjunt.
7. Es veu perfectament a la pintura de François Boucher La modista
(1746) conservada al Nationalmuseum d’Estocolm (NM 772).
8. En trobem exemplars des de l’estil Lluís XIV (Cat. 39 i Cat. 38) fins al
Lluís XVI (Cat. 40), i perduren fins ben entrat el segle XIX.
9. Ornamentació derivada de la decoració de cintes estil Berain. Jean Berain (1637-1711), primer decorador de Lluís XIV, va popularitzar les
composicions grotesques a final del segle XVII a França i mitjançant
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11. Bernardo Montón és el primer que edità en castellà un tractat de
laques, els Secretos de las Artes liberales y mecánicas recopiladas y traducidas de varios y selectos authores, que tratan de phisica, pintura, arquitectura, óptica, chimica, doradura y charoles con otras varias curiosidades
ingeniosas, Madrid, 1734. El llibre es va reeditar el 1757 a Pamplona.
12. Virgínia era una jove i bella plebea que va rebutjar el pontífex màxim,
Api Claudi, i va ser violada per aquest. Davant de la deshonra és assassinada pel pare l’endemà, cosa que va provocar la rebel·lió del poble
romà i la restauració del règim consular.
13. Joost Amman va gravar una estampa xilogràfica similar al llibre Icones
Livianae, 1572, reproduïda a Seelig 2002, vol IV, il. 88.32, p. 157.
14. A l’estampa es fa constar erròniament “Tom 3. chap. 10”, ja que l’escena correspon al tom II, capítol 10.
15. A l’estampa es fa constar com a “Tom 1 chap.: 22” encertadament.
16. Les pintures del Quixot de Charles-Antoine Coypel van ser gravades
per molts gravadors, sobretot francesos, de la segona meitat del XVIII
i primera del XIX, com ara Charles-Nicolas Cochin, Nicolas-Henri
Tardieu, François Poilly “el jove”, Bernard Picart o Louis Sugurge,
per citar-ne alguns dels més destacats (Lenaghan 2003, p. 149-178).
Aquesta escena la podem contrastar amb el gravat de François Polly
“el jove” reproduïda a Lenaghan 2004, il. 14, p. 154.
17. A l’estampa es fa constar com a “Tom 1 chap. 3” també de manera
correcta.
18. Vegeu nota 9.
19. Tot aquest repertori ornamental respon al gust per les xineries que
es dóna al llarg del segle XVIII, primer a França i després per arreu
d’Europa.
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Les arquetes, cofrets, caixes, baguls i petaques amb pell
Félix de la Fuente

Un repàs a les peces amb revestiment de pell conservades als museus permet constatar el
polimorfisme d’un material no sempre fàcil de caracteritzar. Tampoc no hi ajuda la diversitat i dispersió d’una terminologia plena d’homonímies, i de variacions locals o temporals
per a una gran varietat de productes.1
No és aquest el lloc per a un estudi tècnic però voldríem almenys sistematitzar el repertori
dels principals materials que hem trobat al Museu Frederic Marès, i definir-ne les característiques específiques des del punt de vista historiogràfic.

El cordovà
En relació amb el terme “cordovà” existeix una enorme confusió conceptual, que comprèn
aspectes tant materials com culturals, i que cal aclarir, ja que bàsicament consisteix a assimilar material amb aplicació artística.
La historiografia francesa del segle XIX, sota el prisma de l’exotisme, identificava cuir de
Cordoue amb cuir artístic.2 Aquesta visió, introduïda a Espanya a la primera meitat del segle
XX a través d’exposicions i publicacions,3 ha prevalgut a la historiografia de les arts decoratives4 i encara es continua repetint mecànicament sense el més elemental rigor.5 Només
l’anàlisi diferencial d’ambdós conceptes pot aclarir el problema.6
Aquest error semàntic i tècnic ha estat condicionat per dos factors: primer, la identificació
del terme “cordovà” amb el topònim Còrdova; en segon lloc, l’assimilació de cordovà (concepte material) amb cuirs de Cordoue (concepte artístic), i especialment amb el guadamassil,
per la gran personalitat que aquest ha tingut a les arts aplicades de la pell.7 S’imposa, doncs,
aclarir aquest malentès, de manera que proposem tornar a les autoritats i fer una relectura
crítica de les fonts primeres.
D’acord amb l’etimologia, les autoritats apunten que “cordovà”8 és determinatiu de Còrdova, encara que existeixen altres hipòtesis9 i les fonts documentals matisen que no seria
‹ Detall de cofret (Cat. 48).
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exclusiu de la capital del califat, ja que des del segle XII es produïa a nombroses localitats
de la península.10 Igualment, hi ha mencions d’exportacions a Europa als segles VII i VIII,11
plenament documentades al segle XIII.12 Així mateix el cordovà era objecte d’importació
entre els regnes ibèrics, i d’altres països de la Mediterrània, de vegades amb denominacions
específiques segons la procedència.13
En aquest sentit, les autoritats corroboren que el cordovà és la pell de cabra adobada,14 igual
com la documentació medieval, que a més a més, el diferencia d’altres tipus de pells ovines,
vacunes o de pelleteria.15
Les primeres normes tècniques apareixen a les ordinacions gremials de final del segle XV
o principi del XVI,16 de les quals destaca el text de Guadalupe,17 que descriu amb detall el
funcionament i els processos de producció d’una adoberia. Bé que no trobem notícies de

Detall de cofret (Cat. 49).
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l’ofici de cordovaner o fabricant de cordovà, hi ha una presència contínua de sabaters que
disposaven d’adoberia, o que adobaven les pells. El motiu rau en el fet que el calçat era la
destinació principal del cordovà,18 del qual els sabaters eren els principals productors.19
Les fonts literàries coetànies poden ajudar a entendre el sentit d’aquests conceptes:
“El trato de la corambre también es grueso y hay hartos que han enriquecido con él y es
tanta la ventaja de enderezarse bien los cueros en Córdoba, que ya por toda España, cualesquier cueros de cabra, en cualesquier parte que se hayan aderezado, se llaman cordovanes,
por la excelencia de este arte que en aquella ciudad ay [...].
“Las badanas sirven para los guadamecís que se labran tales en Córdoba, que de ninguna
parte de España hay competencia [...].”20
L’anàlisi permet comprovar que, 1er) el cordovà és una pell de cabra adobada; 2n) es podia
produir a qualsevol lloc d’Espanya; 3r) que la badana servia de suport material al guadamassil; 4t) que no es pot confondre cordovà i guadamassil; i 5è) que a Còrdova es produïen
tant cordovans com guadamassils, ambdós molt preuats.
Per acabar, direm que el cordovà es la pell de cabra o boc d’adob vegetal,21 considerada un
material noble i d’extraordinària qualitat, apte sobretot per al calçat, la indumentària i el
revestiment de petits contenidors i llibres.22
L’etimologia, determinativa, remetria doncs a un espai més que a un lloc, en un moment en
que Còrdova era capital del califat, i cordovà per tant, sinònim de pell d’Espanya.

Pell crua i/o pergamí
Per tal de començar, hem d’aclarir un concepte tècnic: la pell crua és un producte no adobat, del qual el pergamí és una varietat.23
Per les seves propietats, des de molt antic s’ha fet servir per a la confecció de contenidors
i altres objectes,24 així com per al reforç d’estructures de fusta, tècnica similar a l’engrutat
o a l’endrapat, ben conegudes a l’edat mitjana,25 i desenvolupada en un ampli repertori
d’objectes,26 per descomptat també contenidors.27
A la documentació medieval apareixen sovint referències a contenidors revestits externament28 o fets completament amb pell crua o cuir cru,29 o be amb cuir pelós.30
L’estructura constructiva és sempre molt homogènia, a base de post de fusta desbastada i
encaixada a topar, o amb metxes amples i simples, revestides externament amb una o més
capes de pell crua enganxada, i de vegades cosides entre si. Externament, acostumen a portar
guarniments metàl·lics, segons els quals es poden distingir dos grups.
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El primer són caixetes encuirades amb pell crua, amb pèl o rases,31 i ferrades amb llandes.
Estilísticament i estructuralment estan emparentats amb el grup de caixes i cofres ferrats amb
llandes,32 amb qui compartirien la cronologia, entre els segles XIV i XV. També es troben amb
certa freqüència a la documentació33 i les representacions iconogràfiques d’època, encara que
sigui difícil de determinar el tipus de revestiment (roba, pell rasa o amb pèl).34 Se’n conserven
alguns exemplars en museus i col·leccions,35 però cap al Museu Frederic Marès.
El segon grup són caixetes i cofrets encuirats de pell amb pèl i enllaunats o enlaminats, o sigui,
amb l’aplicació d’una làmina sencera de llauna calada a cada cara, o be amb una xarxa de tires,
cantoneres i bordures, a vegades retallades i repussades. L’efecte ornamental produït pel contrast de materials, el repertori de motius i les composicions, configuren un llenguatge pròxim
al mudèjar. La cronologia és més recent que en el grup anterior i abasta de la segona meitat
del segle XV a inici del XVII. Pertanyen a aquest grup dues peces del Museu Frederic Marès
i algunes d’altres institucions.36 Els contenidors de pell crua responen a una tradició popular
molt dilatada, pròpia d’àrees de muntanya o perifèrica.37 Els treballs amb llauna s’haurien de
vincular amb la reeixida indústria de ferreries al segle XV, tant al Pirineu català i aragonès com
al senyoriu de Biscaia. La tecnologia de fanderies en permetria la producció en sèrie a partir
del segle XVI (González Tascón, p. 276-281).

Vaqueta de Moscòvia
Aquest material es coneix també amb el nom de pell de Rússia.38 Es tracta d’una pell procedent dels grans herbívors de la zona eslava, relativament gruixuda però flexible, de flor
suau i setinada, de superfície gravada amb una subtil retícula romboïdal, de color vermellós
i amb un lleuger i agradable aroma resinós. A causa de la seva procedència exòtica, l’aspecte
inconfusible i l’acurat procés d’elaboració, va esdevenir un producte de luxe, reservat a la
factura d’objectes molt especials.
El procés d’elaboració, bàsicament, es correspon amb les tres fases clàssiques de la tradició occidental.39 A l’adob, les pells eren sotmeses a banys de dotze a catorze mesos amb escorça d’arbres
regionals com ara el salze o el bedoll, on prenien el seu característic to vermellós. L’assaonament
consistia en un intens treball de greixatge i acabat mecànic, a base d’oli de resina de bedoll, potenciat amb olis essencials i aromàtics, com ara el sàndal. Finalment, es rebaixava el gruix de la
pell per la banda carn i es fregava per la flor amb una eina especial, una boixeta o espàtula dentada, que deixava gravada una finíssima trama de retícula, sense arribar a trencar la superfície.40
Aquest complex procés conferia a la pell característiques organolèptiques especials, com
ara la suavitat, l’elasticitat, la textura i l’aroma, que la feien especialment preada per a
l’entapissat de mobles domèstics, el revestiment de baguls i caixes de viatge, la fabricació
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d’estoigs, la relligadura, la indumentària i
altres objectes de prestigi.
A partir de notícies de viatgers (Pallas 17711776) i de la fama del material, sabem que la
vaqueta de Moscòvia es produïa a tot l’Imperi rus, des del Bàltic fins al Caspi. La ciutat
de Sant Petersburg era el punt de referència
per a les produccions de la conca del Bàltic,
que arribaven a Europa occidental a través de
la xarxa comercial de la lliga hanseàtica, redistribuïdes des d’Hamburg i Amsterdam.41
Igualment, part de la producció sortia cap al
mar Caspi i, a través d’Istanbul i els mercats
de migdia, arribava als ports de l’Europa mediterrània. A Catalunya es documenta l’arribada de partides procedents tant de l’Orient
com de l’Atlàntic sobretot a partir de mitjans
del segle XVII.
Les primeres referències documentals corresponen a la reialesa i l’aristocràcia, al primer terç del segle XVII.42 Com a element
de prestigi, el seu ús es devia estendre aviat
a altres estrats de la societat, sobre tot a la
cort.43 La moscòvia apareix per primer cop
a Catalunya a la Tarifa de preus del 1636,
i cap a mitjan segle la importació es degué
normalitzar44 i permetre l’extensió a la petita burgesia,45 a l’administració,46 i a partir del 1700 fins i tot a la indumentària militar.47
Per acabar, va atreure l’interès d’altres fabricants. Al segle XVIII va proliferar a Europa la
producció d’imitacions locals48 que, a causa de la diferència en el procés, no aconseguien la
mateixa qualitat. D’aquest tipus de moscòvia tardana podrien ser les caixes (Cat. 52) o la
MAPV 561 (Fuente 2006).

Lateral de petaca (Cat. 54).

A banda dels contenidors del Museu Frederic Marès (Cat. 50, Cat. 51 i Cat. 52), s’han conservat nombroses caixes i baguls recoberts de vaqueta de Moscòvia a museus, col·leccions i
cases particulars.49 En canvi, entre els seients del Museu Frederic Marès no n’hi ha cap de
guarnit amb aquest tipus de cuir,50 que va arribar a ser tan comú.
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41. Arqueta
Europa
Segona meitat del segle XV o inici del XVI
Fusta, cordovà, ferro forjat i pergamí
11,2 x 19,2 x 11 cm
MFM 1886
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Cos prismàtic de base rectangular, cobert amb tapa a dos vessants,
cimera plana i faldó, ajustada amb galze i unida amb frontisses.

el recobriment de cordovà, i l’interior és folrat de pergamí fins al
galze, bé que perdut a la tapa.

Estructura de posts encaixades, possiblement a topar, les laterals
més altes i acabades a tres cantells. Reforçada amb cinc llandes de
ferro de secció semicircular i acabaments aplanats, fixades amb
claus i frontisses per darrere, i escaires als laterals. La fonadura
clavada a topar. Al mig del frontal hi ha un pany embotit, amb
sobrepany rectangular pla, fixat amb claus, mancat del tapaboques.
Tanca amb una lleva plana, formada per dues seccions en X articulades amb frontissa, la superior fixada a la llanda central de la
tapa, i la inferior trencada i apedaçada. A la tapa, hi ha una nansa
de secció quadrada, amb travesser recte i muntants còncaus, enganxada amb anelles. Tot l’exterior, llevat el lateral dret, conserva

La decoració dels ferros es limita als acabaments de flors de lis
i pica de les llandes, els motius de frondes amb línies cisellades
de la lleba, i el perfil retallat amb puntes del sobrepany. La pell
presenta una sòbria bordura de línies incises a cada cara, llevat de
la fonadura.
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Tocant a l’estil, ens remetem al comentari de l’arqueta Cat. 42. FF
Marès 1970, p. 20, sala XIV (sense núm.)
Marès 1979, p. 55, núm. 1790-1818, làm. p. 94
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42. Arqueta
Europa
Inici del segle XVI
Fusta, cordovà, ferro forjat i pergamí
14 x 32,2 x 12,5 cm
MFM 1889
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Cos prismàtic de base rectangular allargada, cobert amb tapa a
dos vessants, cimera plana i faldó, ajustada amb galze i unida amb
frontisses.
L’estructura de posts encaixades possiblement a topar, les laterals
més altes i acabades a tres cantells es reforça amb un cinc llandes de
secció de mitja canya i acabats aplanats, fixades amb frontisses per
darrere, i escaires entre els laterals i la fonadura. El pany és embotit
al mig del frontal, amb sobrepany rectangular pla. Tanca amb una
lleva plana de perfil retallat i decorat, formada per dues seccions en
X articulades amb frontissa, la superior fixada a la llanda central de
la tapa i la inferior prolongada amb l’agafador. Igualment, porta
un tapaboques afrontissat. Al mig de la tapa, hi ha una nansa de
secció quadrada, de travesser recte i muntants còncaus, unida amb
anelles i escuts. Tot l’exterior conserva el recobriment de cordovà,
fixat amb adhesiu i llandes de ferro. L’interior és folrat fins al galze
amb pergamí.
En el ferro destaquen els motius de frondes resseguides de línies
cisellades de la lleva, els balustres de l’agafador i el tapaboques. La
decoració de les llandes es limita als extrems retallats en flor de lis,
o quadrifolis als escuts de la nansa. La pell presenta una decoració
molt sòbria, amb bordura de línies incises a cadascuna de les cares,
llevat de la fonadura.
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Correspon genèricament al grup de contenidors encuirats i ferrats,
i a un subgrup amb coberta a dos vessants i cimera plana que es
va produir a bastament a tot Europa occidental al segle XV, fruit
de la internacionalització de les modes i els gustos. Per això és
difícil enquadrar-ne l’origen, encara que alguns autors parlen d’un
probable origen borgonyó o flamenc, amb reinterpretacions locals.
Segons la documentació d’època, se’n diu arquetes i cofrets “à la
manière d’Espagne”, dels quals s’han conservat nombrosos exemplars.51 Pel que fa a l’estructura, el llenguatge i l’estil, estan emparentats igualment amb els petits contenidors encuirats i ferrats, de
coberta plana, dels quals el Museu Frederic Marès en conserva alguns exemplars (Cat. 19, Cat. 21, Cat. 22 i Cat. 23). En conjunt,
són contenidors on la presència i el treball del ferro és discreta,
llevat del pany o la nansa, i on destaca la decoració sobre la pell,
amb un llenguatge del gòtic internacional ple, amb interpolacions
d’elements de tradició mudèjar. FF
Marès 1970, p. 20, sala XIV (sense núm.)
Marès 1979, p. 55, núm. 1790-1818, làm. p. 94
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43. Arqueta
Portugal
Segle XVI
Fusta de ribera, cordovà, pergamí i ferro
11,2 x 19,2 x 11 cm
MFM 1884
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Cos prismàtic de base rectangular, cobert amb tapa a dos vessants, cimera plana i faldó, ajustada amb galze i enganxada amb
frontisses. Estructura amb posts encaixades possiblement a topar,
reforçada amb cinc llandes de ferro de secció plana, enganxades
amb frontisses per darrere, i amb escaires entre els laterals i la fonadura. Les posts laterals són més altes i rematades a tres cantells.
La fonadura clavada a topar. Al frontal porta un pany embotit amb
sobrepany rectangular, fixat amb claus, de lleva plana i enganxada
amb una frontissa a la llanda central de la tapa. A la tapa hi ha una
nansa de secció arrodonida, travesser recte i muntants en angle
obtús, enganxada pels extrems amb anelles. L’exterior era recobert
de cordovà, però només en resta a la tapa, a la fonadura, a part
de la cara posterior i als galzes laterals. L’interior del buc és folrat
amb pergamí.
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La decoració dels ferros es limita als perfils retallats de la lleva i el
sobrepany. La decoració de pell, visible només a la tapa, consisteix
en motius de frondes incises inscrits en quatre plafonets. El faldó
forma una bordura amb línies incises.
És similar a l’arqueta Cat. 42. FF
Marès 1970, p. 20, sala XIV (sense núm.)
Marès 1979, p. 55, núm. 1790-1818
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44. Arqueta
Àrea pirinenca
Primer terç del segle XVI
Fusta, pell crua amb pèl, ferro forjat, planxa de ferro i llauna
29 x 54 x 26 cm (buc: 20 x 48 x 26 cm)
MFM 850
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Cos prismàtic de base rectangular amb posts encaixades amb metxes amples i claus de ferro de cabota plana. La fonadura clavada a
topar i reforçada per sota amb dos llistons clavats. La tapa lleugerament bombada i volada amb llistons laterals d’encaix, és ajustada
amb dues naies.
El pany és embotit al mig del frontal, amb sobrepany quadrangular pla fixat amb claus i gafes laterals. Tanca amb una lleva de
planxa plana, amb extensió a l’extrem superior, fixada amb una
naia a la part interna de la tapa. L’extrem inferior és trencat. Al
mig de la coberta porta una nansa de ferro de secció quadrangular,
amb travesser i muntants rectes, fixada pels extrems amb anelles. A
les vores, sembla mancar-hi un acabament de llauna. L’exterior és
revestit de pell crua amb pèl, tot i que al lateral dret s’ha perdut i
la fonadura no en duia. La fixació es fa amb tatxes de cabota plana,
a part que a la cara frontal i a la tapa hi ha aplicacions d’elements
de llauna, amb funció estructural i decorativa alhora.
Al frontis hi ha una sanefa perimètrica de llauna, de perfil ondulat
i lleugerament repussat, que emmarca un plafó rectangular, centrat amb el pany. A banda i banda hi queden dos quadres farcits
per una retícula de línies obliqües, de planxa de ferro, que devia

Sumari Galeria Bibliografia

deixar veure la pell peluda. El tractament de la tapa és més simple,
amb la superfície a plena pell, dividida en dos plafons per una
sanefa central, emmarcada per una vora de llauna, perduda.
És un moble de factura simple i sentit pràctic, tant en el sistema
d’encaix o l’execució dels guarniments de ferro com en el revestiment. Tot i això, el conjunt aconsegueix una gran força expressiva
gràcies al contrast de materials. La xarxa de llauna devia produir
un efecte de calat per on es traslluïa el to daurat i sedós del pèl.
Igual que l’arqueta Cat. 45, aquesta peça correspon al grup de contenidors encuirats en pell crua i enllaunats. En aquest cas, el llenguatge decoratiu denota la influència mudèjar, tant en el motiu de
traceria com en la composició de les superfícies. Hi trobem també
elements no estrictament medievals, com ara el pany, interpretació
local de models renaixentistes. Es tracta d’una peça medieval tardana, executada per un taller popular o perifèric, i, per tant, difícil
de datar. En tot cas cal situar-la al primer terç del segle XVI. FF
Marès 1979, p. 40, núm. 1347-1352
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45. Arqueta
Àrea pirinenca
Primer terç del segle XVI
Fusta, pell crua amb pèl, ferro forjat, llauna i pintura al tremp
21,7 x 42 x 26 cm
MFM 855

56

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Cos prismàtic de base rectangular, cobert amb tapa plana i volada,
ajustada per dues naies. Construït amb posts encaixades amb metxes amples i claus de ferro de cabota plana. La fonadura clavada a
topar i la. tapa d’una sola post, amb travessers d’encaix.
El pany és embotit al mig del frontal, amb escut ovalat pla, fixat
amb claus, i tanca amb una lleva plana, fixada a la part interna
de la tapa amb dos claus. Aquests elements possiblement no són
originals, ja que han trencat el faldó de la tapa i foradat la post
frontal. Al mig de la tapa hi ha una nansa de ferro de secció quadrangular, amb travesser recte i muntants còncaus, fixada pels extrems mitjançant anelles. Podria haver perdut la faixa de llauna
que acabava les vores. Llevat de la base, és revestit de pell crua amb
pèl, fixada amb sanefes, tires i cantoneres de llauna al frontal, la
tapa i les arestes. Als laterals es fixa amb tatxes, i a la cara posterior
amb tires de pell rasa i tatxes.
La decoració de la peça es basa en el contrast cromàtic i textural
entre el pèl de la pell i la planxa de ferro. El frontis presenta una
composició de llauna, amb dues sanefes perimètriques, una de
recta i una altra ondulada, que emmarquen un plafó rectangular
cobert de traceria, que deixa veure la pell peluda. A la tapa, possiblement es reproduïa un esquema similar, avui dia molt malmès
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i difícil de llegir. Al darrere, el sistema de fixació forma una quadrícula. La superfície interior és pintada de vermell. Al revers de la
tapa es representen dos caps de bou, frontals i juxtaposats, de tons
marrons, amb els trets anatòmics i els perfils resseguits amb negre,
que destaquen sobre el fons vermell. El de l’esquerra té les banyes
vinclades cap a l’interior, i el de la dreta, cap a l’exterior.
Aquesta arqueta, junt amb la Cat. 44, correspon al grup de contenidors encuirats en pell crua i enllaunats. El llenguatge decoratiu, a
base de traceria, denota influències mudèjars, evidents malgrat l’alt
grau de deteriorament. El sistema de tancament, però, és afegit i
no ens dóna cap pista cronològica. Es tracta d’una peça medieval tardana, executada per un taller popular o perifèric, difícil de
datar. Igual que la peça anterior, i per paral·lels coneguts, podríem
situar-la al primer terç del segle XVI. Quant a la interpretació, la
figuració dels bous podria ser llegida com una icona de propietat,
patronímica, de família o de gremi, relacionada potser amb la funció, tal com apareix sovint a la documentació gremial (“caixa del
comú”), etc. FF
Marès 1979, p. 40, núm. 1347-1352
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46. Arqueta
Europa
Final del segle XVI o inici del XVII
Fusta, pell (cordovà o marroquí), ferro forjat, llautó i teixit
9 x 16,9 x 10,5 cm
MFM 1887
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Cos prismàtic de base rectangular, coberta amb tapa plana i faldó,
articulada amb el cos per dues frontisses i galze d’encaix.
L’estructura amb posts de fusta encaixades a topar, és reforçada als
angles amb cantoneres de planxa, fixades amb claus de llautó, que
formen quatre peus. Els cossos s’uneixen mitjançant dues frontisses posteriors, amb extensions a la tapa i la cara posterior, acabades
en flors de lis perforades. Es tanca amb un pany embotit al mig del
plafó frontal, cobert amb sobrepany rectangular pla fixat amb gafes
laterals. El tancador és de secció plana i perfil retallat, afrontissat al
cantell de la coberta. La nansa és de secció circular, amb muntants
i travesser recte, fixada al centre de la tapa amb anelles. L’exterior
és recobert amb fina pell, cordovà o marroquí, sense solució de
continuïtat entre la tapa i el cos per la cara posterior. La pell és decorada amb ferretejat i gofrat, i possiblement llustrada. L’interior
porta un folre de roba, en part afegit.
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El llenguatge ornamental es basa en la plasticitat i la textura de
la pell, que contrasta amb els elements metàl·lics. La composició
s’organitza en plafons geomètrics de línies gofrades i bandes en
reserva, emmarcats per sanefes de motius ovals o pinyes, ferretejades i de superfície granejada. La tapa ostenta un joc de compàs,
amb el camper llustrat i granejat amb motius de flors ferretejades.
Entre els elements metàl·lics destaquen les volutes de la lleva, i els
acabaments de les llandes en flor de lis.
Per l’estructura, aquesta peça denota la producció d’un taller especialitzat, amb una acurada execució de l’entapissat i les aplicacions.
El llenguatge ornamental, tot i la simplicitat, respon a solucions
pròpies del manierisme i el primer barroc europeu, del qual abunden els exemples.52 FF
Marès 1970, p. 20, sala XIV (sense núm.)
Marès 1979, p. 55, núm. 1790-1818, làm. p. 94
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47. Cofret
Europa
Últim quart del segle XVI o inici del XVII
Fusta, pell (marroquí ?), ferro forjat, llautó i teixit
13 x 37 x 7,7 cm
MFM 1904
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Buc prismàtic de base rectangular format per dos cossos sobreposats, cobert amb tapa bombada.
La complexa estructura de dos cossos amb posts de fusta d’encaixos amagats, possiblement emmetxats. La tapa és reforçada amb
dues llandes de llautó de secció plana, fixades amb frontisses per
la cara posterior. Hi ha un pany embotit al mig del plafó frontal,
amb sobrepany de llautó pla, fixat amb claus. El tancador és una
platina de ferro llisa, formada per dues seccions enllaçades amb
frontissa, la superior fixada a l’exterior de la tapa i la inferior amb
la lleva de perfil en Z i extrem vinclat. Els dos cossos i la tapa
s’asseguren pel frontis amb gafets que tanquen sobre anelles de
llautó. Al mig de la tapa hi ha una nansa de ferro de secció circular,
amb muntant recte i travessers convexes, fixada amb anelles pels
extrems acabats en pom. Tot l’exterior conserva el recobriment
de fina pell, possiblement marroquí, adherit i fixat per les llandes,
llustrat i amb l’aplicació de motius gofrats en or. L’interior és folrat de roba.
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El llenguatge ornamental es basa en la plasticitat i la textura de la
pell, en contrast amb les aplicacions i els guarniments. Quant a la
composició, forma plafons, dos a les cares majors i un als laterals,
emmarcats amb bordures de medallons i volutes clàssiques. Els
campers tenen una senzilla composició de palmetes distribuïdes
geomètricament. Dels guarniments metàl·lics, força sobris, destaca
només l’escut del sobrepany.
Fa pensar en la producció d’un taller especialitzat, relacionat possiblement amb la relligadura. El llenguatge ornamental a la romana,
amb medalles, volutes i palmetes, remet a l’estil de les relligadures
del manierisme i el primer barroc. Per la forma i l’estructura en
podríem identificar l’ús com a estoig funcional. FF
Marès 1970, p. 20, sala XIV (sense núm.)
Marès 1979, p. 55, núm. 1790-1818
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48. Cofret
Europa
1600-1630
Fusta, pell d’adob vegetal (marroquí ?), llautó i teixit
A la base, inscripció amb tinta vermella R 767
13,5 x 20 x 13 cm
MFM 1899
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Cos prismàtic de base rectangular cobert amb tapa bombada sobre
cornisa i faldó, unida amb frontisses. La base forma un sòcol que
descansa sobre quatre peus de llautó en forma d’esfera.
El sistema de construcció, ocult pel revestiment, deu ser de post
emmetxades, a causa de l’absència de reforços metàl·lics. Hi ha un
pany embotit al mig del plafó frontal, cobert amb sobrepany de
llautó pla i retallat, que tanca amb un pestell encaixat al cantell de
la tapa. Al mig de la tapa hi ha una nansa de llautó de secció circular, amb muntants corbats, travesser recte tornejat i nus central,
enganxada amb anelles pels extrems acabats en pom. Les frontisses
són formades per planxes de llautó de secció plana i perfil vogit
mixtilini. Tot l’exterior conserva el recobriment de fina pell, possiblement marroquí, fixada amb adhesiu. El color original devia
ser torrat clar o vermellós, i els motius decoratius gofrats en or.
L’interior és folrat de roba.
El llenguatge ornamental es basa en la plasticitat i la textura de la
pell lluent, sobre la qual destaquen les aplicacions gofrades en or
i els guarniments. Quant a la composició, cadascuna de les cares
forma un plafó emmarcat amb bordura de motius vegetals, entrellaçaments, greques i cordes. La cara frontal i la tapa presenten
escenes narratives, mentre que al darrere i els laterals predominen
els motius florals en composició geomètrica. La cara frontal és
dividida en un pla de terra i un altre aeri, d’una perspectiva elemental. L’inferior representa una sèrie d’aus que caminen o pico-
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tegen entre flors. Al superior volen unes altres aus i insectes. Els
motius són realitzats amb l’aplicació de sis ferros diferents, que
es repeteixen alternativament. La superfície de la tapa és dividida
longitudinalment per la línia de la nansa. Malgrat el mal estat, s’hi
pot llegir una escena de cacera en un bosc, amb caçadors a peu i
a cavall i gossos que empaiten cérvols i altres animals. Els guarniments metàl·lics són vogits en planxa de llautó. Al sobrepany hi
ha un perfil d’escut coronat, i a les frontisses, motius de volutes i
palmetes. La nansa forma un doble balustre tornejat. Formalment
la peça presenta un perfil arquitectònic, que remet a un model de
templet clàssic, amb elements com ara el sòcol de base, la cornisa
i la volta.
Pel que fa a la forma correspon a un cofret, però per les proporcions i la decoració podríem identificar-ne l’ús com un estoig o
joier. Junt amb el cofret Cat. 49, és obra d’un taller especialitzat,
vinculat possiblement a l’activitat de la relligadura, i del qual es
coneix una abundant producció,53 datable al primer terç del segle
XVII. El llenguatge ornamental de l’escena principal, l’aplicació
de matrius de medalles i garlandes, i fins i tot l’estructura formal,
remeten al classicisme del primer barroc, present als repertoris de
gravats de temàtica mitològica i les relligadures de l’època. FF
Marès 1970, p. 20, sala XIV (sense núm.)
Marès 1979, p. 55, núm. 1790-1818
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49. Cofret
Europa
1600-1630
Fusta, pell d’adob vegetal (marroquí), llautó i teixit
16,8 x 22 x 15,4 cm
MFM 1901
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Cos prismàtic de base rectangular cobert amb tapa bombada sobre
cornisa i faldó, unida amb frontisses. La base forma un sòcol i
descansa sobre quatre peus de llautó en forma d’esfera.
El sistema de construcció, amb posts de fusta d’encaixos amagats,
els guarniments metàl·lics i el revestiment exterior tenen les mateixes característiques que la peça Cat. 48.
També en aquest cas es pot aplicar l’anàlisi de la peça anterior. El
discurs, però, hi és lleugerament diferent. La cara frontal forma
un rectangle subdividit en figures geomètriques, amb el camper
farcit de motius vegetals, palmetes i dofins. A banda i banda del
pany hi ha dos rombes apaïsats centrats per sengles medallons, que
representen els busts d’una dama i un cavaller afrontats i vestits
“a la romana”, ell tocat amb corona de llorer i ínfules, entre els
quals hi ha un motiu de mans entrellaçades en camper d’estrelles.
Cadascun dels motius estan realitzats amb l’aplicació d’una matriu. Al darrere i als laterals es repeteix la composició, amb plafons
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geomètrics de motius florals, zoomòrfics i heràldics, gofrats en or.
La tapa presenta una composició similar, amb el plafó principal
centrat per un rombe on tornen a aparèixer els dos medallons
afrontats i les mans entrellaçades.
En general, s’hi pot aplicar la mateixa anàlisi i interpretació del
cofret Cat. 48. El llenguatge ornamental, tant al frontis com a
la tapa, remet al compromís o el matrimoni, amb els busts dels
nuvis afrontats i les mans entrellaçades com a tema principal. Als
laterals apareix, a més a més, el motiu de l’àliga bicèfala coronada,
emblema de l’Imperi. Desconeixem si és una referència a l’origen
de la peça (Àustria o Rússia) o si es fa servir com a simple motiu
ornamental, ja que, de fet, no ocupa un lloc central, ni a la composició ni al discurs. FF
Marès 1970, p. 20, sala XIV (sense núm.)
Marès 1979, p. 55, núm. 1790-1818

65

50. Bagul
Catalunya. Barcelona (?)
1675-1725
Fusta de ribera, vaqueta de Moscòvia, ferro, llautó i teixit
65 x 123 x 55 cm
MFM S-14345
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Cos prismàtic de base rectangular amb coberta bombada i tapa
d’obertura frontal en quart de cercle, unida amb naies de ferro. No
té peus, però descansa sobre dos travessers de fusta.
El sistema de construcció, ocult pel revestiment, deu ser de post
emmetxades, reforçades amb escaires metàl·lics a les arestes. El
pany és embotit al mig del plafó frontal, amb sobrepany de planxa
bombat, de perfil ovalat, fixat amb claus. El tancador és una planxa
de ferro de secció plana i perfil retallat, amb l’extrem inferior trencat, fixada amb una frontissa clavada a la part exterior de la tapa.
Al costats porta sengles nanses de secció circular, en forma d’anella
ovalada, articulades amb el cos per naies. Tot l’exterior, llevat de
la base, conserva el recobriment de pell, fixat amb adhesiu i tatxes.
La tapa i el frontal són entapissats de vaqueta de Moscòvia, de to
vermellós, amb una peça sencera per a cada pla, mentre els laterals
i el darrere ho són de peces més petites de vaqueta llisa, de to torrat
i més clar. L’interior és folrat d’indiana.
El llenguatge ornamental es basa en la característica textura tramada de la Moscòvia, sobre la qual destaca l’aplicació de motius
amb tatxes metàl·liques. Cadascuna de les cares forma un pla decoratiu, de composició més elaborada al frontal i la tapa, i més sòbria
als laterals. El plafó frontal forma una composició simètrica, emmarcada per una bordura a les vores laterals i inferior, i pel faldó de
la tapa avui perdut. A banda i banda del pany hi ha sengles escuts
carmelitans, amb l’emblema del turó coronat per la creu, envoltats
d’un oval amb el motiu de l’àliga bicèfala coronada, tot perfilat de
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tatxes i, per tant, de traça esquemàtica. A la superfície de la coberta
hi ha una composició molt bigarrada i de difícil lectura, a causa
de la pèrdua de tatxes i el desgast de la pell, amb jocs de compàs i
motius geomètrics. Al laterals apareixen una senzilla bordura perimètrica i segments de cercle als angles inferiors, fets amb tatxes. La
decoració dels elements metàl·lics és de dos tipus. D’una banda,
els guarniments de ferro, la lleva i els escaires, de superfície llisa o
amb senzilles incisions, són retallats en perfil mixtilini, així com les
nanses tornejades i amb nusos. D’altra banda, les tatxes són de cap
de llautó lleugerament bombat i en relleu d’estrelles, repartides en
tres grups segons la forma i la dimensió de la cabota: estrelles de sis
puntes, reservades als motius centrals (Ø 25 mm); estrelles de vuit
puntes, per perfilar els motius i les sanefes (Ø 20 mm); estrelles de
sis puntes, per omplir el camp (Ø 15 mm).
Aquesta peça fa pensar en la producció d’un taller especialitzat en
mobles de guardar d’un cert prestigi, com és palès en la repetició
del model, les dimensions, l’esquema ornamental, i fins i tot els
ferros i les tatxes. Aquests taller, possiblement barceloní, acostumava a entapissar les seves caixes amb vaqueta de Moscòvia, element de prestigi i alt valor afegit (vegeu el text fitxa temàtica). FF
Marès 1970, làm. sense núm.
Marès 1979, p. 126, núm. 597-599
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51. Caixa
Catalunya
1675-1725
Fusta de ribera, vaqueta de Moscòvia, daurat, llautó i teixit
49 x 118 x 47 cm
MFM S-14346
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Cos prismàtic de base rectangular amb peus, cobert amb tapa lleugerament bombada, amb galze i faldó, i unida amb frontisses.

i difícil de llegir: A [...] [...] AN, gratada sobre la flor de la pell
després de l’entapissat.

El sistema de construcció, ocult pel revestiment, deu ser de posts
emmetxades, a causa de l’absència de reforços metàl·lics. Hi ha un
pany embotit al mig del plafó frontal, amb escut de planxa pla,
de perfil vogit, fixat amb gafes laterals. El tancador és una barra
de secció semicircular decorada, amb frontissa clavada a la part
exterior de la tapa, per sota del revestiment. Al costats hi ha sengles nanses de secció circular, en forma d’anella ovalada, fixades al
cos per naies guarnides d’escuts de planxa. S’aguanta amb quatre
peus de fusta clavats de biaix als angles de la fonadura. L’exterior,
llevat la base, és recobert de vaqueta de Moscòvia de to vermellós
i trama ben definida, fixada amb adhesiu i tatxes. A cada cara hi
ha una peça sencera, de manera que el plec posterior de la coberta
s’ha trencat. La superfície de la tapa està deteriorada, difuminada
i enfosquida, i els laterals es prolonguen en un faldó. A la cara
posterior hi ha una inscripció amb caràcters capitals, força tosca

Al frontal i la tapa hi ha una composició de bordura perimètrica
i quatre plafons rectangulars separats per sanefes verticals, amb
motius florals traçats amb compàs, repetits de manera més sòbria
als costats. Els laterals de la tapa tenen garlandes adaptades a la
curvatura, i la cara posterior és llisa. Dels guarniments metàl·lics
destaquen el sobrepany amb orla floral i balustres, l’igual que el
tancador, i les nanses laterals tornejades i amb escuts vogits; les
tatxes de llautó, en canvi, són llises i amb cap bombat. Els peus de
fusta presenten l’extrem tallat en forma de d’urpa.
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Tocant a l’estil, ens remetem al comentari de la caixa Cat. 50. FF
Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de Vich 1893, p. 368,
núm. 2.211
Marès 1958, làm. p. 56
Marès 1979, p. 126, núm. 597-599, làm. p. 155
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52. Caixa
Catalunya (?)
1750-1800
Fusta de ribera (?), vaqueta de Moscòvia, ferro, llautó i teixit
49 x 118 x 47 cm
MFM S-14347
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Cos prismàtic de base rectangular, cobert amb tapa lleugerament
bombada, amb galze i faldó, unida amb frontisses. Descansa sobre
una base ricament tallada que no és original, amb quatre peus
contravogits.
El sistema de construcció, ocult pel revestiment, deu ser de post
emmetxades, a causa de l’absència de reforços metàl·lics. Té dos
panys embotits als laterals del plafó frontal, oberts directament
sobre la superfície i resseguits de tatxes i que tanquen amb un
pestell que encaixa al galze de la tapa. Al costats hi ha sengles nanses fixades per naies. Tot l’exterior, llevat de la base, és recobert
de vaqueta de Moscòvia, fixada amb adhesiu i tatxes. És de to
vermellós fosc amb la retícula poc definida, sobretot a la tapa; al
frontal, la tapa i els laterals és d’una peça sencera, mentre que a la
cara posterior és de cinc peces regulars. Les juntes del revestiment,
a les arestes, són reforçades amb vetes de pell entatxonades. Tot al
llarg de la vora, la tapa forma un faldó de perfil ondulat. L’interior
del buc és folrat d’indiana.
El llenguatge ornamental es basa en el contrast entre els motius
de tatxes daurades, resseguits sobre la textura de la vaqueta. Igual
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que al bagul Cat. 50 les tatxes, amb cap de llautó lleugerament
bombat i en relleu d’estrelles, corresponen a tres grups: les més
grans (Ø 25 mm), amb estrelles de sis puntes, per als motius principals; les mitjanes (Ø 20 mm), també de sis puntes, per a motius
secundaris i omplir sanefes; i les més petites (Ø 15 mm), llises, per
perfilar sanefes. La cara frontal del buc té quatre cassetons d’angles
còncaus, centrats per estrelles de sis puntes, motiu que es repeteix
als laterals. L’esquema de la tapa és similar, amb quatre cassetons
centrats aquí per un ram de tres flors, la central més gran amb sis
pètals i botó.
Aquesta peça fa pensar en la producció d’un taller especialitzat en
caixes de núvia i contenidors d’un cert prestigi, entapissats amb
vaqueta de Moscòvia. De tota manera, la qualitat de la pell és inferior a la de les peces precedents, i això podria suposar una producció local de Moscòvia. L’ornamentació és esquemàtica, amb una
simplificació dels models precedents. En conclusió, la cronologia
de la peça ens porta ja cap a la segona meitat del segle XVIII o
primers decennis del XIX. FF
Marès 1979, p. 126, núm. 597-599
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53. Petaca
Mèxic
Segle XVIII
Palma (Yucca o Samuela sp.), cuir de pèl i ras, ferro forjat i tafetà de fibra vegetal
33,2 x 53 x 33,5 cm
MFM 1880
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

L’estructura és feta amb amples tires de palma teixida. Les de la
base són entreteixides amb efecte de vímet, mentre que les parets de la fonadura són constituïdes per dues capes, una d’exterior
amb guies en diagonal i una d’interior amb fleixos de creuament
ortogonal. Aquesta manera de teixir dóna al moble una elasticitat
molt adequada per a la funció de transport a què és destinat, ja
que li permet absorbir els cops sense deformar-se ni trencar-se. Els
punts d’encontre de les guies a la vora formen puntes desiguals,
que es cobreixen amb una bordura de pell menys gruixuda que la
resta, a manera de reforç i encoixinat. Aquest tipus d’armadura,
no vista, és herència de la destresa dels cistellers prehispànics; de
fet, el terme petaca deriva del nahua petlacalli, que era una mena
de cistella de transport en forma de caixa, que és representada al
còdex de Mendoza i que degué ser molt preada, ja que el teuhtitle
de la província de Cuetlachtlan en va oferir una com a regal a
Hernán Cortés.
Encuirada amb pell de pèl castany, en conserva una mica als laterals i a la zona inferior. Grosses costelles paral·leles, de cuir ras, en
reforcen l’exterior, potser un record dels barrats de les arques i els
cofres encuirats espanyols dels segles XV i XVI, de què queda així
mateix una reminiscència en les abraçadores planes de ferro forjat
de la tapa, d’efecte més dissuasori que protector ja que no s’estenen
pel buc. La necessitat de flexibilitat de la petaca ha aconsellat limitar-les a la tapa, de manera que queden reduïdes a una anècdota
decorativa, una cita.
Els angles de la base i la tapa, i la vora d’aquesta, es reforcen amb
bordures perimètriques de cuir. Tots els elements són cosits amb
tires de pell que dissenyen xarxes de rombes, derivades de les disposicions decoratives a portell d’arrel espanyola, de llunyà origen
mudèjar. Per garantir la cohesió del conjunt dels extrems de les
costures afloren a l’interior, on es rematen amb nusos sense caps;
a més, els reblons de les abraçadores són ostensibles a l’interior.
Hi és prioritària, doncs, la robustesa sobre l’aparença de l’acabat.
L’interior és folrat d’un teixit de fibra vegetal de lligat de tafetà,
d’ordit simple i fils de trama apariats, cosit amb llargues bastes
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perimètriques a la tapa i verticals a les parets del buc. S’hi ha procurat un aprofitament màxim de la tela, que presenta algun sargit.
Les guarnicions metàl·liques, de ferro, consisteixen en les esmentades abraçadores, en “T”, amb terminacions de gla flordelisat, i en
un pany amb el seu de tancament. Aquesta última perpetua així
mateix models peninsulars, simplificats i adaptats a la morfologia
de la peça, ja que el perfil descriu una corba per salvar el ressalt de
la tapa, de gran volada. La caixa de pany és simple i ostenta incisions dobles en “V” invertida, com altres exemplars mexicans, com
ara el pertanyent al Museu de l’Art de la Pell (inv. 12).
La petaca és un moble d’equipatge. Apta per carregar-se a les anques dels cavalls o per dur a mà, pertany a la família espanyola de
la maleta i el maletón, que eren les caixes toves o rígides de cuir
o tela, reforçades per tires cosides o per barrats. Per la mida i la
manejabilitat, probablement s’hi transportava el necessari per a la
toaleta i la roba diària durant els viatges dels privilegiats, i totes les
pertinences en el cas dels menys afortunats: “En aquellas petacas
solían los españoles traher, de camino y en las guerras, todo lo que
tenían”, diu el Diccionario de Autoridades. De fet, la documentació
relativa a les “jornades” –desplaçaments llargs– esmenta sovint caixes o cofres mitjans on hi havia a l’abast llençols per al llit de camí,
camises –que era la peça que es mudava contínuament–, còfies
de nit, “paños de narices”, tovalloles, miralls i altres adminicles
d’aquesta mena. Resultava un contenidor adequat per a soldats i
funcionaris.
Per això les qualitats de les petaques són desiguals. La nostra és
simple, pràctica, i les notes més destacades són la lògica de la construcció i l’aprofitament al màxim dels materials. Tanmateix ofereix
una certa voluntat d’embelliment, com el contrast de les pells, la
decoració geomètrica i els guarniments metàl·lics, a què s’afegeix
algun detall com l’arrodoniment dels caires de certes peces de cuir.
Pot haver pertangut a un viatger modest. SRB
Marès 1958, p. 84, làm. 60
Marès 1970, p. 20, sala XIV (sense núm.)
Marès 1979, p. 55, núm. 1830-1843, làm. p. 94

73

54. Petaca
Mèxic
Segle XVIII
Palma, cordovà, fil de pita i ferro forjat
27,3 x 42,5 x 29 cm
MFM 1881
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L’estructura és obra de cistelleria, de tires de palma. La base i la
tapa són entreteixides amb efecte de vímet –molt visible a la primera a causa de la pèrdua del recobriment–, i el cos amb guies en
diagonal contraposades, igual que la petaca Cat. 53 i, en general,
que la resta de peces pertanyents a aquesta tipologia. En aquest cas
s’ha tingut més cura de l’acabat, ja que els caires del buc presenten
reforços de fleixos horitzontals.
La peça és encuirada amb cordovà vermell, tenyit seguint un procediment que feia servir el tronc de huitzquáhuitl (pal de Brasil,
Haematoxylon brasiletto) per obtenir el color escarlata, documentat
ja per Bernardino de Sahagún.
Tota la coberta és prolixament brodada al matís amb fil de pita
(també anomenat atzavara, maguei o agave, Agave sp.), format per
dos caps molt fins de torsió en “S”. És tenyit dels colors característics dels teixits mexicans, molt descolorits a causa de l’exposició a
la llum: dos tons d’uns blaus que s’obtenien amb pal de campetx
i amb anyil, verd de mangle i tons avui castanys que a l’origen
degueren ser groguencs o carabasses, potser d’amor sec, papau o
barba de lleó.
L’interior és folrat amb un teixit de fibra vegetal de lligat de tafetà,
constituït per fils de lleu torsió en “Z”, cosit a la base amb llargues
bastes perimètriques de fil de pita al seu color, que l’adapten a la
forma del buc. La tela s’ha estès de darrere cap endavant, acomodant els sobrants a les cantonades i omplint els laterals amb sengles
retalls del mateix material: una forma d’aprofitar tot l’ample d’una
tela que devia sortir dels estrets telers locals domèstics.
Els temes decoratius combinen diferents tradicions culturals, com
molts mobles mexicans. El caire de la tapa ostenta roleus essats
d’arrel europea. A la tapa, les columnes d’Hèrcules flanquegen
un escut que campeja al centre d’una àguila bicèfala. Al davant
es repeteix aquest motiu, amb la diferència que el lloc del blasó
és ocupat per la caixa de pany. Al darrere, hi figuren dos animals
passants afrontats, i un a cada lateral, que poden identificar-se o
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bé com a jaguars o bé com a lleons. En el primer cas es tractaria
de motius iconogràfics autòctons habituals també en altres mobles mexicans, com els cofrets lacats d’Olinalá (n’existeix un bon
exemplar al Museo Nacional de Artes Decorativas: MNAD 4099);
en el segon, com a intepretacions sui generis d’un tema europeu.
Sembla que el brodador va poder inspirar-se en alguna caixa o
arqueta de luxe, de les encarregades per funcionaris o nobles espanyols, xapada de carei, fustes fines i plata, decorada amb temes
heràldics que unien àguiles bicèfales, escuts i lleons rampants, com
la conservada al Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD
1081). A partir d’aquí, l’artesà mexicà degué transformar els lleons
en jaguars que li degueren resultar més familiars. Els fons són ocupats, fins a omplir tota la superfície, de tiges amb roleus i fruites.
Finalment, les cantonades del buc i la bordura perimètrica de la
tapa s’ornamenten amb xarxes de rombes, de concepció semblant
a les de la petaca Cat. 53, record dels esquemes geomètrics del
mudèjar peninsular.
Els guarniments de ferro forjat es componen de frontisses simples
de triple anella, que es prolonguen en pales de subjecció acabades
en forma de gla, exteriors les del darrere i interiors les de la tapa
per no interrompre la decoració brodada; i d’un pany en ressalt,
de vores escairades amb decoració anellada i peça de tancar amb
frontissa en “L” ornamentada a mitja alçada amb una mitja lluna.
També la pala de la peça de tancament s’amaga sota la tapa.
Es tracta, en definitiva, d’un moble fet per a un client d’alt llinatge
per un artesà autòcton que encara s’inspira en les antigues tradicions espanyoles i s’adequa als gustos i les exigències d’un comitent
possiblement peninsular, però que fa servir recursos i formes de fer
lligades a les tècniques de l’antic Mèxic. SRB
Marès 1958, p. 84, làm. 60
Marès 1970, p. 20, sala XIV (sense núm.)
Marès 1979, p. 55, núm. 1830-1843, làm. p. 94
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NOTES
1. Aluda, badana, camussa, cordovà, cuir, marroquí, moscòvia, oripell,
pell crua, pell amb pèl, pergamí, vaqueta, etc.
2. Jacquemart 1876, Davilier 1878, Clouzot s/d.

dovans catalans a les fires de del 1259 (Capmany 1779, vol. II, 1a.
part, doc. 8, 11 i 15). Vegeu també documents del 1252, 1262 i 1292,
relatius a fabricació de cordovans a Saragossa (nota 16).

5. Per exemple, Cordovans i guadamassils... 2004.

13. Marroquí, tafilet i cordovà son, bàsicament, el mateix producte. Els
primers procedeixen del nord d’Àfrica i, a causa de l’ús d’adobs locals
i tints com l’alquena, tenen tons vermells més vius (Sol 1988, Leguina
1989). L’’ús del marroquí es documenta a Saragossa el 1374 (Serrano
1915, p. 473). Sobre la importació de pells, per exemple “cordoans de
Bugia”, vegeu del dret de reva de Perpinyà, del 1284 (VLCM), o una
expedició de Vic a Sevilla el 1391 (Pladevall 1972).

6. Fuente-Soler 2001, íd. 2002, íd. 2006, Soler 1992, p. 15-17, Rodríguez
2006, p. 122, Kroustallis 2008, p. 132.

14. Covarrubias: “Cordován. La piel de macho o cabrón aderezada”,
DDAA: La piel de macho de cabrío adobada y aderezada….

7. També es confon amb altres aplicacions pròpies de la pell: daurat, repussat, brodat, gofrat, etc.

15. 1252-1292. [Peage que se da en Çaragoça de los merces que se siguen...]. Inclou la relació dels diferents productes, segons les taxes
que pagaven: aluda, corderuna, cordobán, cuero con pelo, cuero
de vaca, guadamecí i altres pells de pelleteria (Navarro 2009).
1262, febrer, 21. Estatut dels sabaters de Saragossa; prohibeix fer
servir pell d’ovella o xai [badana] per a les sabates i mana fer-les exclusivament amb cordovà (Falcón 1997, doc. 5). En el meteix sentit
apunten els capítols dels sabaters del llibre del mostassaf de Mallorca
(vegeu VLCM). 1268. “Pragmática de Alfonso X. Cortes de Xerez”
(cit. Leguina 1989, p. 22).

3. “Guadamaciles de Córdoba” (Romero 1924), “Guadamaciles y cordobanes” (Genís 1953), “Cordobanes y guadamecies” (Cordobanes 1943,
Ferrandis 1955).
4. “L’art en i guadamassils...”, catàleg (L’art en la pell 1992), “Cordobanes
y guadameciles”, Summa Artis, XLV:II (Aguiló 1999).

8. Àrab, qurtuba; castellà, cordobán; portuguès, cordovaõ; italià, cordovano,
cordovaniere; anglès, cordwainner; alemany, Kordua’n: -leder, -gerber. En
francès es coneixen els termes corroan, cordouan, cordoanier i cordonnier
(Pezzi 1990; Leguina 1989, p. 23). Coromines el considera una forma
anòmala del mossàrab cordovano, ja que el determinatiu normal seria
cordobí o cordobés.
9. Pezzi assenyala que aquest terme no es troba a la documentació espanyola fins al segle XIII, mentre que a França apareix ja al XII, i per això
opta per la font de l’àrab ganaba (adj. quràtib: al-qurtubã), que significa
“treballar amb un ferro molt tallant i esmolat”. Recordem l’operació de
“donar ferro” a l’adob tradicional (Pezzi 1990).

16. Les primeres ordinacions generals sobre adob i calçat, per a tota la
corona, són del 1522 (Córdoba 2007, p. 52, recull ordinacions anteriors d’altres ciutats).

10. Vegeu Capmany 1779-1792, Córdoba 1990, 2003 i 2007, Falcón
1997 i 2003, Genís 1959, Leguina 1989, Martínez 2003, Morelló
2008, Navarro 2009 i 2003, Pezzi 1990, Pladevall 1972, Rodríguez
Molina 2003, Torras 1991. Vegeu també la veu cordobán, cordovà o
cordoà a: DCVB, DELC, DME, TLCE i VLCM.

17. El Libro de los oficios del Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe,
datat a l’últim decenni del segle XV, recull les ordinacions de i de
primera es dedicava a l’adob vegetal i proveïa de sola i cordovà per al
calçat; la segona produïa aludes i pells de pelleteria d’adob mineral,
destinades a la confecció (Fuente-Ylla 2007a i 2007b).

11. Sánchez Albornoz apunta l’origen preislàmic de l’artesania del cuir a
Còrdova, que des del segle VII exportava a Marsella (cit. Dufourcq
1994, p. 176); Leguina 1989, p. 19 reprodueix una notícia de Teodulf, a la cort de Carlemany (Iste tuo dictas de nomine Corduba pellis...); igualment Gudiol 1913 esmenta documentació francesa dels
segles IX i X.

18. “Çapato. El calçado con que guardamos el pie; la suela es de vaca
curada y la cubierta de cordován” (TLCE). El terme ha passat a les
llengües veïnes per designar la pell i el treball de sabateria fina (nota 9).

12. Mencions als reglaments i tarifes de les lleudes de Tamarit i Cotlliure
del 1243 i el 1249, o la cèdula d’organització dels mercaders de cor76

19. A final del segle XV els oficis de fabricació i confecció se separen.
20. Morales, Las antiguedades de España..., Alcalá de Henares, 1575 (cit.
Leguina 1989, p. 67).
21. Es defineix com una pell fina, compacta i resistent. Com a agent tàncatàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

nic s’emprava preferentment el sumac (Khus coriaria), però també
el roldor i altres elements vegetals, com escorça d’arbres, cassanelles,
murta, etc. (Fuente-Ylla 2007a p. 233), que li aportaven una gamma
cromàtica de vermell a negre i li conferien resistència a la tracció, flexibilitat i capacitat de transpiració. Un acurat procés d’assaonament
amb greixos animals, i un intens treball mecànic amb els “ferros de
pellaire” sobre la “post” el tornaven resistent a la humitat, dúctil i
suau, amb un gra fi i rodó.
22. La documentació no especifica el tipus de pell del revestiment, llevat de
la relligadura: inventaris de Jaume II (Martorell 1911-1912), Martí I
(Massó 1905), Pere Beçet (Martorell-Valls 1911-1912), biblioteques
del segle XV (Iglésias 1996), alcàsser de Segòvia el 1503 (Ferrandis
1943), etc. Els grans contenidors es cobrien amb vaqueta o cavall, i els
petits amb una pell més fina i flexible, com ara el cordovà, per això la
gran majoria eren de color vermell, marró fosc o negre.
23. La deshidratació per assecatge natural produeix l’estabilització del
col·lagen sense addició de cap tipus d’agent adobador. En el procés
les fibres es contrauen i compacten, mentre que la seva estructura es
manté intacta. Una propietat que distingeix la pell crua és que, en bullir-la, el col·lagen es dilueix i forma cola, mentre que la pell adobada
resta inalterable, fet conegut des d’antic per a la fabricació d’enganxa
de retalls (Kroustallis 2008, p. 121). Una altra característica és que en
humit és plàstica i mal·leable, i quan s’asseca es contrau i es torna rígida. L’eliminació del pèl o la llana es fa en un bany de calç, que no és
pròpiament un adob. El pergamí, que s’elabora amb el mateix procés,
necessita un acabat mecànic més acurat, per rebaixar-hi el gruix, allisar
la superfície i tornar-la opaca i apta per a l’escriptura. En canvi, a la
pell adobada el procés és irreversible.
24. Arqueològicament està documentada des del III mil·lenni aC (Chaix,
p. 36), i etnològicament l’han fet servir molts pobles fins a l’actualitat.
25. Vegeu-ne característiques a la nota 24. La tècnica del reforç d’estructures de fusta amb pergamí apareix descrita als Réglements sur les arts et
métiers de Paris d’Étienne Boileau, rédigés au treizieme siècle..., publiés
par G.B. Depping,. París, 1837 (cit. Leguina 1989, p. 61), com també
al Diversorum artium, del monjo Teòfil (cit. Rallo 2003, p. 496).
26. Relligadura de llibres: biblioteques del segle XV (Iglesias 1996), inventari de Guillem Ferrer (Casas 1969-1970), etc; selles de muntar, com
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les dues conservades al Museu de Navarra; targes i pavesos, com els del
Museu Nacional d’Art de Catalunya, o els de de de Crist actualment
al Museu de Castelló, i també nombroses referències documentals dels
segles XIV i XV (Capmany 1779-1792, II, doc. 128; Miquel 2008, p.
214-215); retaules i frontals d’altar, com el d’Orellà, al Conflent, datat
cap al 1200 (Ponsich 1995); instruments científics i tècnics, com un
quadrant del rei Martí (Massó 1905).
27. La majoria dels contenidors medievals estudiats del Museu Frederic
Marès presenten l’interior folrat de pergamí enganxat. A la cara exterior, en els casos en què és possible apreciar-ho, també apareix pergamí
per sota del revestiment de pell. A l’arca sepulcral de sant Isidre, a
Madrid, datada a principis del segle XIV, l’estructura del moble està
reforçada amb aquest sistema (Rallo 2003).
28. Vegeu els inventaris de Joan I, Martí I, Alfons V, Isabel , etc. (Vilar
1989, Massó 1905, González Hurtebise 1907, Torre 1974).
29. En castellà, cuero rucio. Se’n troben estoigs per a joies i instruments
tècnics, beines de daga, etc. (n. 29).
30. En castellà, cuero de pelo. Vegeu els inventaris de Berenguer Sunyer
(Estelrich 1995) i Martí I, i el testament d’Isabel contraposició, també
apareixen contenidors de cuir ras, o sense pèl (inventari de Martí I).
31. Depilada o sense pèl.
32. Pascual 2006, p. 59-66, 2007, p. 131-137, i 2008, p. 304-312 i 337339.
33. Vegeu els inventaris de Joan I, Guillem Ferrer, Martí I, Alfons V, etc.
34. Als treballs de Pascual s’hi poden trobar nombroses referències iconogràfiques.
35. MAPV C/4 , C/1089, C/1097, C/1124; Museu de les Arts Decoratives de Barcelona, MADB 37.973, 64.172; MEV 4.156, 4.339,
6.365; MCFS 31.586, 31.588; Museu d’Història de de Barcelona (Vinyoles 2006, p. 32); col. Lázaro (Leguina 1989, p. 50); col. Junyent
(Piera-Mestres 1999, p. 45).
36. MFM 850 i 855; MAPV 225 i 444; MEV 3.865; MNADM CE20776
i CE20777; col. José Lázaro (Leguina 1989, p. 53).
37. A Amèrica Llatina destaca una tipologia pròpia de caixa i baguls, anomenat petaca, de la qual el Museu Frederic Marès conserva algun exemplar
(Cat. 53, en cuir de pèl, estudiada per Sofía Rodríguez Bernis). A Ca-
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talunya, les caixes de mosso suposen la continuació d’aquesta tradició,
que arriba fins a la primera meitat del segle XX.
38. A partir d’ara farem servir “vaqueta de Moscòvia” o “moscòvia”, que
és la denominació més freqüent a la nostra documentació.
39. Aquest procés és conegut i documentat per a tot l’Occident des
d’època clàssica, encara que n’existeixen nombrosos antecedents en
les cultures antigues del Pròxim Orient i en diferents pobles d’arreu
el món. Les denominacions són les habituals a Catalunya (Portavella
1991, p. 24-26).
40. La base de la moscòvia eren sempre cuirs grossos de boví (vedella o
ren). L’intens treball mecànic sobre la flor dificulta la identificació
de l’espècie. Sobre procediments tècnics, agraïm la informació d’A.
Ylla-Català, químic adobador de Vic. Vegeu també Miguélez 1805,
Garbett-Skelton 1987, Iultcs 1977 i Halasz 2001.
41. Per exemple, el derelicte del Metta Catharina, bergantí bàltic en ruta
de Sant Petersburg a Gènova, amb una càrrega de moscòvia, naufragat
a la badia de Plymouth el 1786 (Garbett-Skelton 1987).
42. Als inventaris de final del segle XVI ja apareix la vaqueta vermella,
però no tenim seguretat que fos moscòvia. La notícia més antiga, encara que no contrastada, és un inventari del duc de Cardona del 1619
(cit. Mainar 1976, p. 86). El 1635, l’inventari de la reina Isabel de
Borbó cita uns baguls de moscòvia, de cronologia possiblement més
antiga i procedència estrangera (cit. Aguiló 1999, p. 263).
43. 1624, Madrid, Pragmática de Tassas de precios; i diversos inventaris:
1626, Luis Vélez de Guevara (Pérez Pastor 1907); 1642, Juan de Espina (Caturla 1963-1966); 1650, Francisco de los Herreros, i 1658,
Pedro Barba (Barrio 1986 i 2006); 1660, Velázquez (Sánchez Cantón
1942).

com a les colònies americanes (Castillero 2004, López Pérez 1999).
46. Per exemple, Llibres de de Canvi de Vic (Arxiu Municipal de Vic, Sèrie
Llibre Major de de Canvi, 1583-1868). Els volums del 1687 al 1715
van relligats amb posts de fusta cobertes de moscòvia (Passola 1969,
p. 93-95; íd. 1999).
47. Especialment el calçat, les corretges i les bosses (Martín 2001, p. 432).
48. A Espanya, se’n documenta la fabricació el 1764 (Larruga 1995).
49. MEV 2.212, MAPV 67, 561, 1.356, 1.357, el Museu de les Arts
Decoratives de Barcelona, MADM, Casa Museu Can Mercader de
Cornellà (Piera-Mestres 1999, p. 110), monestirs de Pedralbes i Poblet, etc. Se’n va analitzar un exemplar similar a la 51ena. Jornada de
l’Associació d’Estudi del Moble, al Museu de les Arts Decoratives de
Barcelona.
50. Moltes de les cadires del Museu Frederic Marès corresponen al segle
XVII i porten seient o respatller de vaqueta, que al seu dia devia ser
vermella. No n’hem trobat, però, cap de moscòvia: la cadira, com a
moble, pateix especialment el deteriorament de l’ús, motiu pel qual
sovint presenta intervencions posteriors. En aquest sentit, vegeu les
fitxes de M. A. Alarcia en aquest catàleg.
51. La idea ha estat enunciada per M.P. Aguiló (1993 i 1998). En són
peces similars: MAPV núm. C/191 i 1098; MEV núm. 4012, 4050 i
4154; Museo Arqueológico de Valladolid (Aguiló 1998, p. 20). N’hi
havia diferents exemplars a l’exposició Cordobanes y guadamecíes (Ferrandis 1955), etc.
52. MAP 110 i 577; MLG 5.092.
53. Només el MAPV en conserva quatre exemplars (núm. 90, 93, 100
i 634) i Leguina en publica un altre (Leguina 1989, p. 55, fig. 23).

44. Sánchez Belén 1996, Martín 2001; tarifes de preus del 1671 i el 1677
(Capmany 1779-1792, vol. II. 2, p. 976-978).
45. A la documentació del segle XVII apareixen referències molt freqüents
a cadires, caixes de núvia, baüguls de campanya, caixes i estoigs, portadores, etc., tant a la metròpolis (Piera-Mestres 1999, Colón 1994)

78

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Sumari Galeria Bibliografia

79

80

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Les arquetes i caixes de cabals amb ferro
Sofía Rodríguez Bernis

El Museu Frederic Marès conserva un bon conjunt de caixes de cabals procedents del sud
d’Alemanya, totes de probable adscripció a Nuremberg. Ciutat imperial durant l’edat mitjana, va ser una de les principals metròpolis industrials i comercials dels territoris germànics:
es conserva una llista de gremis matriculats a la ciutat el 1363 que recull l’existència de més
de 1.200 treballadors altament qualificats, la majoria dels quals ja estaven especialitzats
llavors en les arts del metall. Aquesta concentració es deu al fet que, a final del segle XIV,
la forja de ferro hi va experimentar millores substancials, que van augmentar la duresa i la
mal·leabilitat de la matèria primera.

Caixa de cabals (Cat. 58).

‹ Detall de l’interior de la tapa de caixa de cabals (Cat. 60).
Sumari Galeria Bibliografia
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Donada la proximitat de les mines del Palatinat, que proporcionaven material abundant a
baixos costos de transport i a causa de les potents infraestructures industrials de Nuremberg,
el volum de la producció d’objectes de ferro forjat –o ferro dolç– va arribar a ser enorme ja
al segle XV, de manera que es va orientar sobretot a l’exportació. S’hi van fabricar des d’estris domèstics comuns fins a les famoses armadures que reclamaven els notables europeus.

Detall de frontal d’arqueta (Cat. 56).
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A mig camí entre la funcionalitat i la indústria del luxe hi ha les caixes de cabals: construïdes ja a final de l’edat mitjana, quan van començar a reforçar-se i a adornar-se amb barrats
plans de disposició ortogonals i grans panys centrals, van assolir la seva forma definitiva al
segle XVI, quan es va perfeccionar l’enginyós sistema de tancament que els va donar fama
merescuda a Occident, des de Rússia fins a la península Ibèrica. Consisteix en la combinació
d’un pany central fingit, d’engany, amb un altre de situat a la tapa, dissimulat per un escut
d’emmascarament, que un sistema de ballestes i barres mòbils d’acer amagat sota aquesta
tapa; quan s’acciona, aquest joc d’articulacions mou múltiples pestells que encaixen sota la
vora de la coberta i la immobilitzen. Se’n pot comprovar més clarament el funcionament a
les fotografies que acompanyen les fitxes catalogràfiques. Aquest mecanisme complex deriva
de la perícia adquirida pels professionals especialitzats en l’instrumental mecànic de precisió, una altra de les especialitats que va cimentar la reputació de Nuremberg. Com que, a
més, l’aspecte d’aquests entramats metàl·lics resulta molt atractiu, aviat es van guarnir amb
decoracions gravades a l’àcid o el burí que es van aplicar no solament a les armadures de
parada, sinó també al mobiliari i altres objectes d’ús. Les peces del Museu Frederic Marès
són de bona qualitat, sobretot un exemplar que té celades retallades i gravades, referència a
les armes defensives que van encimbellar la indústria alemanya (Cat. 60).
Els motius decoratius s’inspiraven en el repertori que proporcionaven els artistes dedicats
a l’estampa, que, a partir d’Albrecht Dürer i Peter Flötner, van subministrar els repertoris
de motius decoratius a tots els artesans i industrials europeus, especialment Virgil Solis, els
dissenys del qual es van repetir sobre totes les superfícies i materials fins després del 1650.
Consisteixen, principalment, en temes de caça i en grotescos i roleus poblats d’animals, com
grius, sirenes i altres combinacions fantàstiques. El ressò d’aquestes composicions s’aprecia
a les peces de la col·lecció Marès.
Funcionalment, les caixes de cabals servien per guardar-hi diners o documents d’importància. No és fortuït que una ciutat rica, seu de bancs importants, posés l’atenció en un moble
útil per a comerciants i financers. Per això aquesta tipologia va rebre la denominació de
Geldkassette, tot i que també es coneix com a Eisentruhe a causa del material de realització,
i Kriegskasse, ja que en algun moment es van identificar erròniament amb contenidors de
transport de material militar.
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55. Caixeta d’escrits
Sud d’Alemanya (?)
Primera meitat del segle XVI
Ferro i acer
9 x 13,5 x 18 cm
MFM 1882
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L’estructura és formada per làmines metàl·liques soldades entre
elles. La corresponent a la tapa ha estat configurada per donar-hi
una mica de llom. La de darrere, situada en un dels costats curts,
presenta dues xarneres d’ametlleta. El davant es tanca amb caixa
amb caixa de pany i peça de fermar (forçada i trencada al mig)
la frontissa de la qual corre per dintre la tapa, on és reblada. Per
evitar que la tapa i el cos es desencaixin, la vora del recipient ha
estat rebaixada, i s’hi han afegit dos topalls al davant. Tant aquests
com la costella decorativa que recorre la tapa estan assegurats per
rebles calçats per plaques. Tots els elements constructius i decoratius, doncs, estan perfectament integrats per garantir la seguretat
d’aquest petit contenidor, que feia la funció de transport de documents i objectes valuosos, suspès de la cintura del portador o de
l’arçó de la seva sella gràcies a una corretja passada per les grapes
volades laterals: d’aquí els diferents recursos utilitzats per evitar
que la peça es desarticuli.
La decoració, que ha patit molta abrasió i quasi ha desaparegut,
consisteix en un baix relleu en dos plans, realçat el motiu i enfon-
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sat el fons. La brillantor de la superfície polida del primer, en què
els detalls decoratius es plasmen en línies cisellades, contrasta amb
l’efecte mat i ombrívol del segon, obtingut amb un picat rugós.
Llums i ombres n’accentuen l’efecte de relleu. Alemanya del Sud,
el Tirol i el Vènet van mostrar a final de l’edat mitjana i durant
el Renaixement un gust marcat per les decoracions de fons reenfonsat, tant als treballs de fusta com als d’acer, en què s’enquadra
aquesta peça. Els dibuixos, difícils de reconstruir, representen fulles de card que s’assemblen a les que apareixen a les estampes de
l’augsburguès Daniel Hopfer, i potser panòplies. Va pertànyer a
l’antiquari de Madrid, Luis Sirabegne, segons consta en una nota
manuscrita. SRB
Marès 1970, p. 20
Marès 1979, p. 55, núm. 1790-1818
Fuente 2017, p. 88
Rodríguez Bernis 2017, p. 91
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56. Arqueta
Sud d’Alemanya
Segle XVII
Planxa de ferro i policromia al tremp
8 x 10 x 6,8 cm
MFM 1895
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Arqueta de forma prismàtica amb tapa plana unida al buc per dues
nanses, de planxa de ferro retallada en fred. El buc format per una
planxa de ferro doblegada i soldada sobre si mateixa. La fonadura i
les nanses soldades i la tapa i el nínxol interior subjectes mitjançant
frontisses d’anella gruixada. Té un faldó vogit que dibuixa dues
arcuacions als costats llargs i una als curts. A l’interior hi ha un
calaix o nínxol a la banda esquerra que s’articula amb una frontissa. Totes les cares de la capsa, així com el seu interior, apareixen
policromades al tremp. A les cares exteriors, sobre un fons verdós,
hi ha una parella galant al frontis, motius vegetals i roleus que es
repeteixen a la tapa i els laterals, i un estilitzat motiu floral al darrere. L’interior i la fonadura exterior estan pintats amb mini, amb
una tulipa finada amb roleus a la cara interior de la tapa. L’arqueta
presenta un regular estat de conservació, tot i que ha restat bona
part de la policromia, els elements externs com la nansa superior i
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les dues laterals, mentre que part del pany i l’escut del pany s’han
perdut. També falten les quatre cantoneres que reforçaven alhora
que decoraven l’arqueta, de les quals queden vistes les soldadures
als angles.
L’element més destacable és el motiu que apareix al frontis, una
parella galant vestida a la moda alemanya del segle XVI, motiu
habitual dins d’aquest tipus d’arquetes o cofrets, tant grans com
petites, on també solien aparèixer escenes cinegètiques,1 de soldadesca (els lansquenets), músics, etc. Aquest tipus de cofres de xapa
de ferro deriva de les grans i també petites caixes fortes de ferro
forjat originàries de la ciutat de Nuremberg del segle XVI.2 AM
Marès 1970, p. 20, sala XIV (sense núm.)
Marès 1979, p. 55, núm. 1790-1818
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57. Caixa de cabals
Nuremberg
Segona meitat del segle XVI
Ferro forjat i acer
41 x 92 x 45 cm
MFM S-4719
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L’exterior és format de planxes de ferro reforçades per bandes
també de ferro disposades en quadrons, reblades per rebles de cap
de bolló. Tota la superfície és recoberta amb pintura negra més
moderna, sota la qual podrien quedar rastres de la policromia original, amb què se solien representar motius vegetals o personatges
de regust germànic. El Museo Nacional de Escultura (Valladolid)
conserva el que possiblement sigui el millor exemplar conservat
a Espanya d’aquest gènere, decorat amb dos lansquenets músics
(núm. inventari CE0806), (Marcos Millán 2006) .
Als laterals hi ha nanses articulades per al transport, tornejades al
centre amb un entorxat molt característic de l’època. Per mantenir la feixuga tapa oberta, el recipient té al lateral dret un fiador
giratori.
El sistema de seguretat és l’habitual en aquesta mena de peces,
fabricades als tallers especialitzats de Nuremberg per a l’exportació, que en castellà se’n deien “cofres tudescos”. Té un forat de
pany fals al davant, i l’autèntic a la tapa, que dóna accés a un pany
interior, cobert per un embellidor de mitja bola; quan la clau gira
a les guardes interiors, desplaça una faixa d’acer que al seu torn
mou una ballesta, que empeny una altra peça, i així successivament
fins que els nou pestells o passadors disposats perimètricament a
la vora de la tapa entren en el ressalt de la boca del fons, garantint
un tancament inviolable. A més, dos tacs metàl·lics fixos, situats a
l’alçada de les frontisses, falquen la tapa quan es tanca. Per acabar,
dues peces de tancament disposades al davant passen per sengles
armelles arrodonides situades al caire de la coberta; els cadenats
amb què es tancava el sistema s’han perdut, però poden donar
una idea de l’enorme mida els conservats en una caixa de cabals
semblant pertanyent al Museo Arqueológico de Valladolid.
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Tot el mecanisme de l’interior de la tapa és a la vista, com en
altres exemplars de la mateixa època, per exemple, els conservats
a l’Archivo de Simancas, al Museo Diocesano de Valladolid i al
Museo Arqueológico Nacional (inv. 58322). Faixes i ballestes són
embellides amb decoració cisellada de cercles i segments de cercles
successius, que semblen evocar els guillochés o els registres dels
òvals renaixentistes, i amb terminacions de llancetes trifoliades i de
formes flordelisades característiques del repertori formal alemany
de l’època, que Theodor de Bry havia de dur a l’expressió més
acabada als seus gravats de guarnicions i objectes metàl·lics datats
als anys vuitanta del segle XVI.
L’interior dret del fons allotja un estoig transversal. El recipient és
format per una planxa de ferro doblegada cap enfora i reblada, i
la tapa per una altra planxa reforçada perimetralment i articulada
amb frontisses d’ametlleta. El forat del pany, que també se situa
a la coberta, es dissimula amb una placa metàl·lica lliscant. S’hi
devien guardar els objectes més petits i preciosos, tot i que en general aquestes caixes custodiaven béns de valor, com diners o documents. El Museo de las Ferias de Medina del Campo conserva
una caixa de cabals que va pertànyer a Simón Ruiz, el comerciant
i financer castellà de la segona meitat del segle XVI i que apareix
esmentada al seu inventari (va ser peça del mes al gener del 2005
i està publicada a Mercaderes y cambistas, Museo de las Ferias de
Medina del Campo, 1998, p. 97). I potser no és casualitat que
les col·leccions de Valladolid allotgin un gran nombre d’aquests
mobles contenidros, atès que es devien distribuir sobretot a través
de les fires de Medina del Campo. SRB
Marès 1948, p. 7 (?)
Marès 1952, p. 28
Marès 1958, p. 92
Marès 1970, p. 29 i làm. s/núm.
Marès 1979, p. 114, núm. 405-408, làm. p.148
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58. Caixa de cabals
Nuremberg
Final del segle XVI o primer terç del segle XVII
Ferro i acer gravat a l’àcid i cisellat
55,5 x 110 x 60,5 cm
MFM S-11612
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Està formada per planxes de ferro forjat soldades i reblades, reforçades per una retícula de bandes ortogonals de la mateixa factura.
De totes les caixes de cabals del Museu Frederic Marès és la de
millor qualitat, a causa de les variants que ofereix respecte a la
resta. El mecanisme és semblant, però la tapa és constituïda d’una
doble planxa que li dóna més robustesa. De la mateixa manera,
el nombre de pestells és superior, inclosos dos a la vora inferior i
quatre de suplementaris als angles, roms, que s’inserexen al caire
del recipient que també ho és. L’estoig de l’interior, simple en els
altres, és reforçat en aquest exemplar amb els mateixos quadrons
que l’exterior. Les frontisses d’articulació amb el cos són cinc, de
triple botó, assegurades a l’exterior amb plaques independents reblades. I la factura, en general, és més acurada. A causa de la mida,
els fiadors que permeten tenir-la fixa quan està oberta són dobles,
un a cada banda. Se’n conserven els tapaboques, circulars, que
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amaguen els forats del panys de la tapa i l’estoig, i en canvi les claus
no, de les quals només resta la de la coberta.
La placa decorativa, gravada al cisell i a l’àcid, es compon de tres
seccions de tall horitzontal. S’hi despleguen roleus que contenen
grius i personatges de remot origen mitològic de la mena de les
esfinxs, les làmies i les harpies. Els motius s’inspiren en els repertoris de gravats alemanys del segle XVI i inici del XVII, en la línia
dels grutescs creats per Virgil Solis i Christoph Jamnitzer (Neuw
Grottessken Buch 1610), que van conrear un món de monstres
fantàstics complex que aquí és simplificat. SRB
Marès 1979, p. 103, núm. 210-213

91

59. Caixa de cabals
Alemanya
Segle XVII
Ferro forjat, acer i policromia
44 x 84 x 44 cm
MFM S-4720
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L’exterior és construït amb planxes de ferro forjat amb llistats de
reforç en quadrons. La part de darrere és recoberta d’un pigment
negre oliós posterior, però la resta conserva la policromia original, bé que una mica feta malbé, consistent en motius florals en
vermell i verd que campegen sobre un fons ocre, que va ser molt
comú als exemplars del segle XVII.
El pany frontal fals és enquadrat per una roseta flordelisada, que
crida l’atenció sobre la zona menys vulnerable del mecanisme.
L’autèntica, a la tapa, s’amaga amb una plaqueta ovoide giratòria
que dóna accés al mecanisme interior, el qual funciona igual que el
de la caixa Cat. 57, amb sis pestells perimetrals i dos tacs metàl·lics
que falquen la tapa quan es tanca. L’entramat de faixes i ballestes
que mouen els pestells està dissimulat per una planxa calada de
dibuixos cisellats, fixada a la tapa amb cargols gruixuts i femelles
facetades amb reenfonsaments a bisell.
La decoració consisteix en una retícula de flors multipètales i
tulipes, motiu introduït a començaments del segle XVII, convivint amb tritons de cues escatades. Potser perquè un mariner va
encarregar aquest cofre. Tradicionalment es considerava que els
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mariners eren els destinataris preferents de les caixes de cabals alemanyes, fins al punt que l’Anglaterra victoriana va encunyar el
terme armada chests per referir-s’hi, amb la creença que els capitans
de la Invencible en portaven a les seves cabines. L’estructura de la
decoració ha perdut l’organització a candelieri dels primers exemplars, a favor d’una xarxa de motius entapissants que en delaten la
construcció tardana.
El davant ostenta tres panys més: el central de cairell, amb peça
de tancar penjant de la tapa, i els dos laterals de peces de tancar i
armelles per on passen dos cadenats que avui s’han perdut.
El recipient, cobert d’un folre engobament original, té l’habitual
estoig lateral, que en aquest cas ha estat forçat amb la intenció de
robar-ne el contingut. SRB
Marès 1948, p. 7 (?)
Marès 1952, p. 28
Marès 1958, p. 92
Marès 1970, p. 29 i làm. s/núm.
Marès 1979, p. 114, núm. 405-408
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60. Caixa de cabals
Sud d’Alemanya
Segle XVII
Ferro forjat i acer
49 x 101,5 x 52,5 cm
MFM S-11611
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Mancada de fals pany frontal, aquesta caixa forta s’obre, com totes
les de la seva mena, girant la clau al que hi ha a la tapa. El recipient
està format per planxes de ferro forjat reforçades amb quadrons
també de ferro forjat, soldats i reblats amb reblons de cap de bolló.
Els mecanismes de seguretat són semblants als de la caixa Cat. 57,
malgrat que en aquest cas s’hi ha afegit per davant una làmina metàl·lica calada d’ornament, tendència que es reforça als exemplars
del segle XVII.
La decoració, cisellada, està formada per roleus barrocs de fullaraca. Entre els motius vegetals estilitzats hi apareixen celades de
visera apuntada i morrió amb plomes que evoquen les armadures
renaixentistes, potser amb el desig de reivindicar els signes propis
de la història alemanya; i caps de perfil amb bacinets o celades
obertes amb clatellera i visera, que eren cascos fets servir pels in-
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fants, típics dels piquers i els arcabussers. És un resum de les guarnicions dels homes d’armes que tantes batalles havien guanyat els
segles anteriors per als Àustries; una visió nostàlgica i estilitzada del
que és alemany que a més serveix de marca identificativa de l’origen d’un moble amb una procedència que era garantia de qualitat.
Finalment, s’hi aprecien altres caps amb lligadures fantàstiques,
molt del gust del moment.
Al costat esquerra de l’interior hi ha un estoig, que conserva la
clau, unit al recipient per dos parells de xarneres d’ametlleta que
n’articulen la tapa, i per vores exvasades i reblades que fixen la
caixa, com és habitual en aquests exemplars germànics. SRB
Marès 1979, p. 103, núm. 210-213
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NOTES
1. Com ara la que trobem al Museo Nacional de Artes Decorativas (núm.
inv. CE03485).
2. En podem veure exemples en molts museus d’arts decoratives i encara
són freqüents al mercat d’art. En trobem un a la subhasta de la col·lecció Michel Rullier (Fraysse & Associés 2010, cat. núm. 125, p. 108).
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Les arquetes aragoneses amb os i boix
María Paz Aguiló

El treball d’embotit de petites peces d’os en posts de noguera, seguint esquemes geomètrics
o florals, sempre col·locades en fileres entre dos filets de boix s’ha conegut sempre com a
obra de tarsia, de l’àrab clàssic tarșī‘.1 I com a tal s’ha preferit fer servir als estudis sobre
mobiliari.
En certs sectors s’ha intentat uniformitzar la terminologia d’aquesta feina com a marqueteria
d’embotit, agrupant amb aquesta denominació tot el treball de combinació de fustes en una
superfície, amb el nom de marqueteria d’embotit en la varietat anomenada gra d’arròs a base
de peces petites de tall geomètric, triangulars, quadrades o romboïdals, que reben aquesta
denominació per l’aparença. Segons la definició del Diccionario de mobiliario (Rodríguez
Bernis 2006) “se desarrolla en el Mediterráneo occidental, norte de Italia y reino de Aragón
y se traduce en diseños de ruedas, estrellas y roleos esquemáticos perfilados con filetes de
boj también embutidos”. Creiem preferible conservar el terme de tarsia per dos motius. El
primer és d’índole documental, ja que és així com apareix a la documentació contemporània
de la producció, del segle XV al XVII, i sobretot a les zones on en van realitzar artesans andalusins2 primer i mudèjars després, que apareixen registrats com a mestres de tarsia. Només
se’n coneix per ara a l’Aragó una família, els Franco, que el 1556 sostenen un taller de tarsia
a Tarassona on contractaven “arquimesas de taracea”.3 La segona, raó de caràcter més aviat
lingüístic però igualment vàlida per al quadrant nord-oriental de la península Ibèrica, pot
recolzar en el fet que també a Catalunya al segle XVI s’anomenava, com hem dit, tarsia o
tertia, terme derivat del mateix origen i que es feia servir fins i tot a final del segle XVI en
inventaris d’ebenistes barcelonins,4 cosa que vol dir que va ser el més estès, no solament a
Castella i Andalusia, sinó també a Aragó i Catalunya.
En obres anteriors hem dedicat amplis capítols a la tarsia aragonesa, indicant-hi l’evolució
dels motius, des de minúscules peces geomètriques a base d’escacats fins a la introducció de peces grans com columnes, frontons i altres elements arquitectònics, passant per
l’estadi intermedi de les estrelles grans de sis puntes, els capolls, les flors, les magranes
amb coronaments de tiges anellades, sempre dirigits, però no perfilats, entre dobles filets
de boix.5 És curiós ressaltar que l’element arquitectònic no és exclusiu d’aquesta última
‹ Detall d’arqueta (Cat. 62).
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etapa, que acabem de citar, sinó que mitjançant minúsculs escacats ja es dibuixaven torres,
façanes i finestres en les que s’han considerat
d’època més primerenca. Al contrari, altres
elements que caldria tenir en compte podrien
ser alguns motius ja de mida gran que apareixen en aquestes peces i que es troben en altres
zones bastant allunyades geogràficament, com
Astúries, cosa que podria indicar-ne un origen
comú o bé una simple còpia i desenvolupament.
A més de les característiques esmentades, avui
podríem afegir-hi algun detall més que contribuiria a un coneixement millor: l’ús inicial d’algunes peces d’os tenyit de verd entre els escacats,
els diferents dibuixos resultants dels entrecreuaments de les línies de boix, tan relacionats amb
les llaceries andalusines i el clar entroncament
amb l’ebenisteria catalana també reconeixible
en peces de la mateixa col·lecció (Cat. 88), la
varietat als frontis de les gavetes, quan es tracta
de peces amb tapa frontal, i el desenvolupament
d’elements molt semblants entre si amb tractaments tan propers que podrien indicar tallers
comuns, com ara en el cas de dues de les arquetes d’aquesta col·lecció Cat. 61 i Cat. 88.

Detall d’arqueta (Cat. 62).
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Com en tota obra d’art o d’artesania, el treball
manual de la tarsia implica múltiples variants.
No estan encara cartografiats ni quantificats, és
a dir, localitzats, tallers o exemplars de procedència segura a la geografia aragonesa. Fins ara
hem seguit una evolució cronològica segons els
diferents motius trobats, però en realitat es podrien reunir exemplars amb estrelles, amb flors
o amb motius circulars als interiors de les tapes,
sobretot una gran flor de múltiples pètals, que
en relació amb altres arts, per exemple la ceràcatàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

mica, podrien identificar-se amb una zona determinada, en que és podria buscar documentació sobre tallers de fusta.
Un factor interessant que cal tenir en compte és la manipulació que aquestes peces han patit
al llarg de la història. En molts casos, entre els quals hi ha algunes de les peces d’aquesta
col·lecció, es pot observar que les tapes han estat substituïdes per altres, que les parets principals de la caixa són molt més gruixudes i bastes que les tapes tant frontals com superiors,
cosa que és fàcilment reconeixible en un estudi detallat de la peça, i fins i tot podria determinar-se, mitjançant les modernes tècniques analítiques, la diferent qualitat de les fustes i
les peces d’os. Les restauracions posteriors també han contribuït a desvirtuar els originals,
fins i tot les més recents, de manera que alguns no sabem si es tracta d’obres modernes, del
segle XIX, realitzades a la manera tradicional, o si, al contrari, podrien pertànyer al segle
XVII amb un excés de restauració (MFM 851-853).
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61. Arqueta
Aragó
Segle XVI
Noguera, os, boix i ferro
9,5 x 18,3 x 10,8 cm
MFM 854
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Capsa rectangular armada amb tres llaços vistos i la fonadura clavada amb molts elements d’os perduts, sobretot a la tapa, que
presenta al frontis una composició de quatre arcs sobre columnes,
a l’interior dels quals es desenvolupa una flor de dotze pètals centrada, sota la qual s’enllacen tiges coronades amb capolls d’una
sola línia amb dues flors obertes cada un. La composició continuada, de la qual apareixen als costats els inicis d’altres arcs, és tota
emmarcada per una sanefa de rombes mes o menys desiguals, i
tant els arcs com les columnes aconsegueixen l’efecte mitjançant
línies de boix curtes en diagonal en aquestes i rectes als arcs.

darrere repeteixen un esquema similar però sobre una retícula amb
creuetes idèntiques. S’observen restes de vernissos i restauracions a
la zona de les frontisses. Desapareguda gran part de la motllura inferior, que al seu torn tenia petits triangles d’os i en què s’observen
restes de puntes, s’hi veu la fonadura molt deteriorada, amb una
restauració antiga. A l’interior hi ha enganxades restes de fulles de
paper imprès de diversos llibres sobre art i història, on apareixen
referències a Barcelona, possiblement fets servir en una restauració
antiga al voltant d’una gran esquerda i un nus de la fusta a través
del qual s’observa en tinta blava la data 18.1.98.

L’exterior de la tapa, amb quasi totes les peces d’os perdudes, dibuixa tres cercles concèntrics al voltant d’una estrella de vuit puntes central. L’exterior és coronat amb capolls en què s’aprecien
restauracions de mala qualitat amb una ampla sanefa on s’estenen dibuixos en Ss encadenades amb petites peces d’os i al centre
només un rombe petit també d’os. Dues frontisses de pala allargada acabades en flor podrien ser posteriors. Els costats i la part de

A l’interior de la tapa hi ha un gran cercle de tiges anellades acabades amb capolls que formen una flor de dotze pètals amb rombes
inscrits en doble filera i coronats amb creuetes a dins. Són visibles
les grapes de les frontisses en un treball rude. MPA
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Marès 1970, p. 16, sala XI (sense núm.)
Marès 1979, p. 40, núm. 1347-1352
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62. Arqueta
Aragó
Segles XVI-XVII
Noguera, os, boix, ferro i paper
14 x 33 x 22 cm
MFM 4402
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És de mida mitjana, amb coberta plana armada amb tres llaços a
cada costat, els superiors retallats, tots amb fissures i acusant de
manera important la contracció de la fusta. Una motllura amb
obra de tarsia amb el caire inferior retallat en triangles es conserva
als costats, mentre que la frontal, amb un altre dibuix, és clavada.
A la resta no es conserva. Per les dimensions assegura la tapa mitjançant tres frontisses d’anella de secció plana, els extrems de les
quals apareixen a l’exterior. En origen només devien ser-ne dues de
més centrades, ja que se n’observen les empremtes a l’interior, on
se situa una caixa de pany amb escut ovalat exterior en disposició
apaïsada, clara addició posterior, amb forat antic a la cara frontal,
així com restes d’escut central. L’interior és folrat amb dos papers
pintats superposats propis del segle XIX.
La decoració de tarsia estesa a totes les cares reflecteix al frontis
una filera de cinc arquets siluetejats en boix sobre columnes ressaltades amb filets d’os en diagonal, amb quatre gerres amb cinc
flors de tija llarga i un gerro central més ample amb tres de més
curtes. Els costats i la part de darrere tenen grans cercles secants
formats per doble línia de boix amb petites faixes en diagonal a
l’interior i rombes desiguals entre si, que es repeteixen a les motllures d’enquadrament de tots els plans tant exteriors com interiors.
Una gran flor amb els pètals ressaltats per unes peces allargades
idèntiques que les de les columnes, amb una estrella central de
peces triangulars s’insereix al seu torn en un cercle d’acabaments
anellats els extrems dels quals els formen grans capolls tancats d’os.
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Curiosament la decoració de la tapa es conserva en molt bon estat,
a excepció d’alguna peça petita, cosa que indica, junt amb la disposició del pany, una restauració moderna, però conserva bé el
desgast dels caires. A l’interior un altre cercle només de boix, però
amb disseny de campanetes, és acabat també amb capolls rodons
però sense os. La motllura interior frontal dibuixa flors de vuit
pètals, mentre que les restes de la dels costats consisteix només en
triangles afrontats.
El tipus de construcció i decoració apareix en gran nombre d’arquetes de procedència aragonesa, entre les quals se’n pot destacar
una en aquest mateix museu Cat. 61, la del Museo Arqueológico
Provincial de Granada,6 en exemplars amb tapa abatible de cinc
calaixos com la del Museu del Cau Ferrat, i fins i tot en escriptoris
més grans.7
La fragilitat de moltes d’aquestes peces degué fer que se’n perdessin moltes parts, sobretot les tapes, que poden ser intercanviades
en molts casos. En el nostre cas degué fer-se servir amb una altra
disposició ja que hi apareixen dos forats en diagonal als caires,
potser resta d’algun pany posterior. MPA
No catalogada anteriorment
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NOTES
1. En castellà taracea deriva del terme andalusí tarsí’, que al seu torn ho
fa de l’àrab clàssic tarșī‘, incrustació, segons el Diccionario de la Real
Academia Española com també apareix en altres diccionaris de la llengua castellana, com el de Covarrubias (1611) o el d’Autoridades (17261739) així com a la documentació de l’arxiu.
2. El terme andalusí al seu torn és la denominació proposada per la moderna investigació precisament aragonesa per designar el que fins ara
s’anomenava com a àrab o hispanoàrab, vegeu Borrás, G. et alt., Artigrama, 22 (2007), número dedicat a la seva reivindicació i justificació.
3. Aguiló 1993, p. 382.
4. Piera 2007, p. 69-70.
5. Aguiló 1993, p. 161-169; Marqueteries a la conca del Mediterrani 2017.
6. Aguiló 1993, cat. núm. 99 i 103.
7. Aguiló 1993, cat. núm. 127.
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Les arquetes i caixes catalanes amb talla i marqueteria
Eva Pascual

Durant aquest període les caixes, malgrat mantenir l’estructura formulada en època medieval,
evolucionen vers solucions de major riquesa i diversitat decorativa. La tipologia, que s’explicita
a la segona meitat del segle XV, té característiques estructurals definitòries que es mantenen
com a constants malgrat la seva evolució, definida fonamentalment a partir de les variacions
en la decoració, tot i que més endavant hi apareixen certs canvis. Les caixes obrades al segle XV
són constituïdes per un buc construït amb quatre posts d’una sola peça unides a cua d’oronella, una tipologia d’encaix que apareix a la centúria anterior (Pascual 2008, p. 297-298) i que
permet la creació d’unions molt resistents, amb el resultat de l’estructura autosustentant de la
tipologia. Porten la fonadura clavada i a la part inferior del moble una àmplia socolada motllurada, clavada al seu torn a la fonadura, que eleva el buc i el separa de terra. La socolada apareix
situada a la part frontal i als laterals, mentre que a la part posterior del moble sols apareixen
dues peces d’unió clavades cadascuna a la part final de cada extrem de la socolada a manera
de reforç de la base que configura aquest sòcol corregut i que contribueix a sustentar la caixa
i travar el conjunt. Són tancades amb una tapa plana, obrada d’una sola post, un xic volada i
unida al buc amb anelles, que porta clavats a la part inferior dos llistons de secció rectangular
(agafadors) als laterals que tenen com a missió travar-la per evitar-ne el desplaçament i poder-la obrir i tancar còmodament. La decoració, en els exemplars conservats de període gòtic,
s’articula sobre la base de motllures encolades que configuren plafons al frontis i els laterals,
així com en determinats exemplars rombes situats al seu centre. Els plafons frontals apareixen
separats per monjos tallats calats amb motius de traceria de caire arquitectònic, també encolats
sobre la superfície de la fusta. Tenen sempre un pany interior encastat. El sistema decoratiu
es fonamenta en el treball de motlluratge, i en casos excepcionals trobem decoració tallada a
les posts que formen el buc, a l’interior dels rombes.
Durant el segle XVI es mantenen, en un primer moment, les constants de la centúria anterior,
això és, el repertori decoratiu formulat amb motlluratge tallat basat en l’alternança de bossell,
filet, mitja canya, filetó i cavet, posteriorment aplicat directament sobre les posts, així com la decoració policroma ulterior. En varia, però, la decoració motllurada, que se centra exclusivament
en la configuració dels plafons, d’on desapareixen els rombes interiors. També es produeixen
petites variacions quant a altres elements obrats amb talla: els monjos profusament tallats i calats
del període gòtic són substituïts per monjos plans i llisos, sols decorats als laterals amb treball
motllurat de talla al cantells exteriors, aptes per tal de rebre la decoració pictòrica que durant
‹ Detall de portella de caixa (Cat. 65).
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Detall de caixa (Cat. 66).

aquesta centúria adquireix tot el protagonisme; a final de segle els monjos apareixen buidats a la
part central, seguint el ritme formal del motlluratge de la caixa. El repertori formal de talla del
motlluratge també varia, ja que perd la profunditat pròpia del període anterior i esdevé cada cop
més aplanat fins que al final de segle és quasi un pla on es marquen lleugeres corbes. Avançat
el segle es produeixen petits canvis que perviuran, amb variacions, fins al final del 1700. A més
de les variacions dels monjos, apareix una faixa superior, decorada a voltes amb treball de talla,
situada a manera d’entaulament sobre els plafons. Possiblement la caixa del Museu Episcopal
de Vic atribuïda a Pere Gascó (MEV 88), obrada entre el 1529 i el 1546 (Mirambell 1994, p.
220-222), sigui un dels primers exemplars a presentar aquesta solució. La socolada hi perd importància respecte del buc i esdevé cada cop més estreta, amb un treball de talla més ample i poc
pronunciat, anunciant l’evolució contínua que tindrà aquest element, que a poc a poc perdrà importància estructural i rellevància decorativa fins a final del segle XVIII, quan serà sols un estret
registre horitzontal a la base del moble. També hi apareixen altres canvis que afecten el sistema
estructural, si bé no les constants generals formulades en el període medieval. Alguns exemplars
tenen un calaix a la socolada; així mateix un tipologia específica, denominada popularment “de
núvia” malgrat que es tracta d’una expressió incorrecta (Pascual 1994a, p. 219) té el plafó dret
practicable tancat per una portella i amb tres calaixos a l’interior obrats al frontis amb profusa
decoració tallada. Certs exemplars tenen peus tallats en forma d’urpa d’animal situats als quatre
angles del moble per aixecar el conjunt a causa de la pèrdua d’importància de la socolada. Al
final de la centúria i inici del segle XVII apareixen les denominades popularment “caixes de Barcelona”, decorades amb motlluratge aplicat formant un paral·lelogram a la part central de cada
plafó i de la part central de cada costat del qual arrenca una motllura que arriba fins al motlluratge interior que defineix els plafons. A banda de la decoració motllurada, al segle XVI apareixen
caixes obrades exteriorment amb treball de marqueteria, de les quals un dels millors exemplars
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es conserva al Museu del Monestir de Pedralbes (núm. 115064). Aquesta caixa, summament
interessant, té decoració exterior al frontis i els dos laterals amb fullola aplacada configurant els
plafons decorats a l’interior amb marqueteria cartoixana embotida (Garriga 1994, p. 216). A
banda de l’interès propi del moble, cal assenyalar els punts de contacte que presenta amb l’arqueta Cat. 63 en quant a solucions tècniques i formals així com pel que fa a la procedència, que
seran analitzats en l’estudi corresponent. La marqueteria cartoixana, possiblement destinada a la
decoració del mobiliari de caire més culte, no era l’única emprada, sinó que es decoraven també
caixes amb la tècnica anomenada genèricament “de pinyonet”, denominació moderna per a la
tècnica de l’embotit directe de petites peces d’os a la superfície de les posts de peces romboïdals
(denominades popularment gra d’ordi o d’arròs) i triangulars (denominades de pinyonet), així
com amb filet de boix o qualsevol altra fusta clara, amb el resultat d’interessants solucions basades en el joc cromàtic dels materials. Aquesta tècnica s’aplicà a bastament a Catalunya, també
en les arquetes i sobretot en les magnífiques arquimeses.
Durant el segle XVII segueix l’evolució de les caixes definida a la centúria anterior. Desapareixen gradualment la socolada i l’articulació decorativa de plafons, alhora que es reforça la
importància de la tapa, que es mostra aixecada, de manera que passa a ser decorada. Així mateix, quant a la decoració, el protagonisme se centra en el treball de marqueteria de pinyonet,
que al tombant de segle comença a ser substituït per la talla directa o la marqueteria plena,
segons el focus de producció.
Durant el segle XVIII es diferencien dues produccions fonamentals, resultat de dos focus
diferenciats. Al focus empordanès es confeccionen caixes decorades amb embotit de boix o
d’altres fustes clares. Malgrat que hom tradicionalment ha atribuït aquesta tipologia a aquestes
comarques (Pascual 1994b), s’ignora la procedència exacta de gran part dels exemplars i no es
pot descartar que també s’obressin, si bé amb certes variacions, en altres comarques gironines.
Amb tot, cal pensar en l’origen empordanès de la majoria de la producció, amb repertoris
similars als que apareixen en d’altres tipologies de mobles obrats en aquest focus, i atès que es
conserva un fragment de caixa de clara procedència empordanesa (Piera 2008, p. 151), en el
qual apareixen els repertoris habituals de la decoració de marqueteria d’aquest focus, com ara
un gerro amb flors al plafó central i ocells afrontats sobre una flor situats a cada plafó lateral.
En contraposició als valors cromàtics d’aquests mobles, es confeccionen caixes en les quals
prevalen els valors de talla i de joc de clarobscurs, que hom ha atribuït tradicionalment al focus
lleidatà. Es tracta de caixes decorades amb aplicació d’elements tallats a l’interior dels plafons
(arcs, columnes i balustres) i als registres superior i inferior del buc (cartel·les i mènsules,
sobretot) i sovint amb treball a l’interior dels arcs o a l’interior dels plafons de talla directa
sobre les posts que formen el moble representant motius vegetals o florals. El Museu Frederic
Marès conserva caixes atribuïbles a ambdós focus: les Cat. 65 i Cat. 66, a l’empordanès, i les
Cat. 68 i Cat. 69, al lleidatà.
Sumari Galeria Bibliografia

111

63. Arqueta
Catalunya
Segle XVI
Noguera, eben o fusta ebonitzada, fusta de fruiter i ferro forjat
27,6 x 55,4 x 33,2 cm
Procedeix del convent de Santa Clara de Vic (Osona)
MFM 4386
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Arqueta obrada en fusta de noguera amb el buc construït amb
emmetxat de cua d’oronella, fonadura clavada i tapa unida amb
tres jocs d’anelles. La decoració és obrada mitjançant aplacat de
fusta de noguera al frontis i als laterals i embotit de marqueteria
cartoixana constituïda per petites peces de diferents fustes, algunes
tenyides, i os, formant sanefes de motius geomètrics i dos plafons
amb motiu de pou sisavat. A la part posterior del buc la marqueteria ha estat embotida directament a la post, que no ha rebut
el recobriment d’aplacat de la resta. La tapa presenta decoració
similar, malauradament molt perduda actualment, i possiblement
no fou recoberta mitjançant aplacat, de manera que la decoració
es limitava als motius embotits.
Exemplar de primera línia, atesa la factura de l’emmetxat constructiu i la riquesa material i formal de la marqueteria, possiblement estava destinat a servir com a escriny o petit escriptori, com
indica la gaveta amb tapa (actualment perduda) de l’interior.
Presenta importants punts de contacte, quant a factura constructiva, així com en el repertori material i formal de les decoracions,
amb caixes del segle XVI conservades actualment. Al Museu del
Monestir de Pedralbes es conserva una caixa de grans dimensions
(núm. 115.064) que té importants concomitàncies amb el nostre
moble. És decorada també amb fusta aplacada, que en aquest cas
configura quatre plafons al frontis i un a cada lateral, flanquejats a
la part exterior per motius de cadeneta entrellaçats, similars quant
a disposició i forma als de l’arqueta. També ho són les diverses
sanefes de cadeneta que emmarquen cadascun dels plafons des de
l’exterior fins al motiu central. És precisament la decoració dels
plafons de l’arqueta el que té més interès i alhora permet establir
els paral·lelismes més importants entre ambdós mobles. L’arqueta
té a la part central dels plafons frontals un pou sisavat obrat de
marqueteria sobre un fons de fusta negra aplacada. Aquest motiu
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és el que, amb lleugeres variacions, orna la faixa inferior de la
caixa de Pedralbes, si bé en aquest cas es tracta d’un treball de
marqueteria més acurat i que presenta elements que no apareixen
a l’arqueta, com ara els ramatges sobresortints del brocal i les floreres situades entre els pous. Així mateix, la solució dels estels de
vuit puntes confeccionats amb marqueteria embotida i la sanefa
perimètric de la tapa de l’arqueta tenen importants punts de contacte amb el treball d’alguns elements que decoren els laterals de
la caixa de Pedralbes.
L’arqueta procedeix del Museu Episcopal de Vic, on ingressà el
1911 (Gudiol 1912, p. 18) amb el número d’inventari 4226, i,
segons el llistat de procedències del Museu, fou adquirida per mossèn Gudiol al convent de Santa Clara de la ciutat per la quantitat
de deu pessetes. Posteriorment passà a mans de Frederic Marès
i l’any 2008 el Museu l’adquirí als seus hereus. Malgrat que actualment no disposem de referències documentals, potser caldria
interpretar la procedència de l’arqueta i la conservació de la caixa
a la comunitat de clarisses de Pedralbes més enllà de la coincidència. Tal vegada cal pensar en l’existència d’un possible taller que
treballava per a la comunitat de clarisses més important (com dels
fusters Samar o Joan Flix, els quals treballaren a Pedralbes, tal com
apareix reflectit als llibre de comptes del monestir (Escudero; Mainar 1976, p. 15), i que temps després l’arqueta arribà a la comunitat vigatana. El monestir de Santa Clara de Vic, que el 1412 ja
era en funcionament, es començà a edificar el 1384 en un terreny
cedir pels magistrats de la ciutat de Vic el 1346 en compliment del
permís del 1344 atorgat pel papa Climent VI i entrà progressivament en decadència a partir de la segona meitat del segle XVI. EP
Gudiol 1912, p. 18
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64. Arqueta
Catalunya
Final del segle XVI
Roure (?), policromia al tremp, paper i ferro forjat
9,5 x 16 x 10 cm
MFM 1911
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Arqueta eucarística de petites dimensions confeccionada possiblement amb fusta de roure amb el buc construït a topar i clavat i
amb la fonadura també clavada. Porta tapa a dos vessants amb pla
superior fixat al buc mitjançant dos jocs d’anelles. La decoració
és el resultat de la tallada directa de les posts que configuren el
buc i la tapa, mentre que és aplicada a les cantoneres del buc. Els
motius de talla estan recoberts per l’enguixat de preparació de la
capa de pintura al tremp que decora la superfície de l’arqueta.
Porta un pany interior de factura moderna. La decoració s’articula
al buc a partir de la repetició d’elements vegetals, com ara poms de
fullatges, al frontis, i flors, al costat lateral dret i la part posterior.
El lateral esquerre és decorat amb un cap de perfil inscrit dins
un cercle, tal vegada a manera de representació de Crist, atesa
la funció de l’arqueta. Els cantells estan decorats amb motius de
balustres, mentre que a la part baixa, a manera de socolada, porta
la mateixa sanefa que es repeteix a la part superior de cada cara. La
tapa presenta idèntica decoració de balustres als cantells dels dos
vessants i els que tanquen el pla superior. En aquest cas, tanmateix,
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la decoració d’ambdós vessants presenta trets més refinats que la
que ornamenta el buc, amb un mascaró central, coincidint amb
l’eix de simetria de l’arqueta i el forat del pany, flanquejat per motius de grotescs. El pla superior central porta una inscripció que
indica l’ús litúrgic del moble: “ECCE OMO IHS XPS”. L’interior
de l’arqueta és folrat amb paper, possiblement posterior a l’obratge
del moble, en el qual es pot llegir “Almos” (folrant la base del
moble) i “Honrat pere gaf carohª” (folrant la part posterior).
L’arqueta, malgrat que no es tracta d’un exemplar de primera línia,
recull les formes de repertori més usuals del període. Obrada, amb
tota seguretat, ben avançada la centúria, s’aparta de les formes
gòtiques d’altres arquetes similars de la primera meitat de segle,
com la peça conservada al Museu del Disseny de Barcelona (MAD
5266), i presenta el repertori propi de les obres del segle XVI, com
l’arqueta de les relíquies de sant Simplici, al Museu del Monestir
de Sant Joan de les Abadesses. EP
Marès 1979, p. 55, núm. 1819-1829
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65. Caixa
Comarques gironines, Empordà (?)
Segona meitat del segle XVIII (?)
Noguera, boix, fusta de fruiter i ferro forjat
67 x 139,2 x 52,5 cm
MFM S-1182
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Caixa confeccionada amb fusta de noguera seguint l’estructura i el
sistema constructiu que caracteritza la tipologia, amb decoració de
fusta tallada aplicada i marqueteria plena i filet de boix i de fusta
d’arbrers fruiters embotits a la cara frontal i laterals del buc. Porta,
d’acord amb les constants de les caixes del segle XVIII, un calaix
inferior que ocupa el registre inferior del frontis de la caixa, que
actualment ha perdut les nanses, així com una portella practicable
al plafó dret del buc que tanca un registre vertical de tres calaixos
decorats també al frontis amb filet de boix embotit representant
motius geomètrics entrellaçats. La tapa, sostinguda per dues frontisses de factura moderna, ha estat retallada i modificada. La decoració del frontis s’articula a partir del motlluratge tallat i aplicat,
així com de la marqueteria plena i el filet embotit, seguint una
estricta simetria. Frontis i laterals apareixen compartimentats en
tres registres horitzontals, l’inferior configurant la socolada de la
caixa, i el superior una faixa de dimensions similars, separats per
motllures sortides. Els espais entre motllures són decorats amb
embotit de marqueteria plena gravada representant paisatges i els
espais centrals cistells amb flors al registre superior. El central està
compartimentat pel motlluratge formant tres plafons flanquejats
per quatre monjos. La part interior dels plafons és decorada amb
marqueteria plena de forma oval amb treball de gravat representant un paisatge, emmarcat per embotit de filet de boix formant
ramatges i peces de regruix formant flors; tot el conjunt emmarcat
per doble filet de boix configurant un quadrat amb els vèrtexs
còncaus i amb embotit de regruix de boix. Els quatre monjos apareixen compartimentats mitjançant una motllura i amb la part
baixa decorada amb emmotllat tallat i losange embotit. Els late-
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rals estan decorats amb un ocell situat sobre un ramatge estilitzat
formant voluta i contravoluta. Els monjos centrals estan decorats
amb gerros amb flors. El registre inferior, d’estructura similar al
superior, està decorat a l’espai de sota els monjos amb marqueteria
de gerros amb flors als extrems i paisatge amb casa a la part central.
Els espais situats sota els plafons porten decoració de ramatges en
forma de doble voluta afrontada, confeccionat amb marqueteria
plena el central i filet de boix els laterals. Els costats del moble
estan compartimentats en tres registres horitzontals amb dos plafons verticals, decorats els centrals i inferiors amb doble filet de
boix representant motius geomètrics.
La factura de la caixa es relaciona directament amb l’exemplar del
Museu d’Història de Barcelona (MUHBA 10816), que presenta
idèntica decoració quant a treball de motlluratge i de marqueteria.
Són absolutament similars, tret que la del Museu d’Història de
Barcelona no presenta portella amb els tres calaixos interiors, com
la que descrivim, i el cromatisme del motlluratge és diferent, més
fosc en el nostre cas. Malgrat les diferències, possiblement causades per una intervenció moderna en el cas de la nostra caixa, que
tal vegada comportà els canvis a la tapa i una possible variació del
cromatisme de les motllures (potser mitjançant tenyit de la fusta),
es tracta de dos moble idèntics, fins i tot en les mides, cosa que
suggereix una producció resultat del mateix taller, actiu a l’Empordà a la segona meitat del segle XVIII. EP
Marès 1979, p. 110, núm. 363 bis i 364

117

66. Caixa
Comarques gironines, Empordà (?)
Segona meitat del segle XVIII (?)
Noguera, boix i ferro forjat
62,5 x 139,5 x 51,4 cm
MFM S-1177
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Caixa confeccionada amb fusta de noguera seguint l’estructura i
el sistema constructiu que caracteritza la tipologia. La decoració,
com en tots els exemplars d’aquesta tipologia de caixes, se centra
al frontis i de laterals del moble. Així mateix, en aquest cas, seguint
les constants habituals dels exemplars del segle XVIII, apareix una
portella practicable que s’obre al plafó dret del buc, actualment
condemnada, visible des de la part interior i que apareix a l’interior
decorada amb filet de boix embotit a la post configurant un motiu
geomètric. Tenia els tres calaixos habituals i la gaveta superior,
actualment perduts. La tapa és, possiblement, l’original de la caixa,
malgrat que sembla haver estat posteriorment modificada, atesos
els llistons moderns que hi ha clavats a la part inferior.
La decoració s’articula a partir dels elements de talla aplicats, que
compartimenten l’espai, així com la marqueteria plena embotida.
Durant aquest període les caixes perden definitivament l’estructuració de plafons i monjos, com exemplifica aquest moble. En
aquest cas, els tres plafons frontals han desaparegut i han esdevingut quasi similars als quatre monjos que els flanquejaven, configurats en tots els casos a partir de muntants aplicats de fusta tallada
amb motius d’unglades. Així mateix, l’estructura es dilueix encara
més a causa del registres superior i inferior bastits a partir de senzilles motllures aplicades. La decoració de marqueteria plena embotida entronca directament amb els repertoris del mobiliari obrat
durant el segle XVIII a l’Empordà, formalment similar als que
apareixen en altres tipologies de mobles d’aquest focus. Als mobles
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empordanesos decorats amb embotit de marqueteria els motius es
repeteixen insistentment en les diverses tipologies, de manera que
esdevenen una característica definidora de la producció, com ara
gerros i cistells amb fulles, flors i fruita, ocells, galls d’indi i altres
animals, ramatges amb flors, mascarons i caps d’àngels. Cal posar
en relació la decoració de la nostra caixa amb repertoris similars
d’altres exemplars del mateix focus. Així, els gerros amb flors que
decoren la part central de tots els registres verticals entronquen
amb les formes de la marqueteria de certs exemplars d’armaris
conservats a col.leccions particulars de l’Empordà (Piera 2008, p.
233, 235), malgrat que no en tenen la finor. Els ocells del registre
superior, tal vegada galls d’indi, amb les ales esteses i el coll girat,
són també habituals, com en el cas del canterano de Maçanet de
Cabrenys, obrat el 1742 per Salvador Quintà, segons la inscripció
de l’interior del calaix central de l’escriptori (Piera 2008, p. 223
i 225). En el nostre cas, però, el treball no comparteix la finor de
la factura del canterano de Maçanet, amb formes menys elaborades amb gravats més simples i esquemàtics. La caixa té punts de
contacte amb els exemplars del Museu del Disseny de Barcelona
(MAD 106006) i la caixa del Museu de Granollers (núm. 852),
malgrat que en aquests casos la factura de la marqueteria és més
acurada i de factura superior. EP
Marès 1979, p. 110, núm. 363 bis i 364
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67. Caixa
Catalunya
Possiblement del segle XVII, reformada a final del segle XIX - inici del XX
Noguera, bedoll (?) i ferro forjat
59 x 139 x 52,5 cm
MFM S-159

120

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Caixa confeccionada amb fusta de noguera, amb una portella
al plafó frontal dret del buc, dins el qual apareixen tres calaixos
moderns amb el frontis decorat amb treball de talla representant
l’emmotllat propi d’un parament de mur amb una anella central
de metall a manera de tirador. Porta una gaveta a la part superior
del conjunt a la qual s’accedeix des del buc. La tapa és unida al buc
mitjançant dues frontisses modernes. L’estructura i la decoració
del moble ofereixen seriosos dubtes referents a l’autenticitat. La
tapa, feta a partir de diverses posts, és de factura moderna, així
com també la decoració interior de tres plafons decorats amb arcs
interiors flanquejats per monjos entallats. No ho són, però, els dos
agafadors clavats als extrems inferiors, acabats amb dos llistons a
la part frontal amb treball de talla amb el repertori propi del motlluratge del segle XVI. Així, doncs, semblen haver estat aprofitats
procedents d’una altra caixa del segle XVI. En aquest sentit, és
possible que la socolada inferior procedeixi també d’una caixa del
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segle XVI, si ens atenim al repertori formal de les motllures. Tanmateix, l’estructura general del moble és original del segle XVII.
La decoració exterior del frontis i els laterals del buc és de nova
factura, i té els elements que configuren els plafons clavats a diferència dels originals que en tots els casos s’unien mitjançant l’encolat. També ho són les cartel·les de la faixa superior i els arcs que
ornamenten l’interior dels plafons. Aquesta caixa es pot posar en
relació amb l’exemplar del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA-MMP 115.074), una caixa del segle XIX bastida a imitació
de les del segle XVII i que presenta solucions similars pel que fa a
la construcció dels monjos i la decoració frontal dels calaixos. EP
Marès 1979, p. 86, núm. 22
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68. Caixa
Comarques lleidatanes
Segle XVIII
Bedoll (?) i ferro forjat
68 x 136,5 x 53,9 cm
MFM S-1226
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Caixa confeccionada amb fusta possiblement de bedoll posteriorment tenyida. Com en tots els altres exemplars del període, la caixa
segueix l’estructura i el sistema constructiu que caracteritza la tipologia. Portava una portella que s’obria al plafó dret del buc, avui
condemnada, amb tres calaixos a l’interior i una gaveta superior,
ateses les marques observades a l’interior del buc. La decoració,
bastida a partir d’elements de talla aplicats sobre les posts que configuren l’estructura del moble, ocupa el frontis i laterals del buc,
així com la part interior de la tapa, que es mantenia oberta per ser
mostrada. La decoració del buc s’articula en tres registres horitzontals separats per motlluratge aplicat. El superior, a manera de faixa,
té deu cartel·les aplicades tallades amb motius d’acants. L’inferior,
derivació de la socolada, és acabat a la part baixa i superior amb el
repertori de motlluratge i porta una àmplia faixa central decorada
amb nou cartel·les similars a les de la faixa superior. El registre
central conserva l’estructura de plafons i monjos originaris de la
tipologia. Són tres plafons emmarcats per ampli motlluratge aplicat separat per dos monjos entallats. La part interior dels plafons
és decorada amb talla aplicada que representa un doble arc sostin-
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gut per tres columnes, amb el fust tallat amb motius de repertori
similars a les cartel·les. Els carcanyols dels arcs també tenen talles
vegetals. Els monjos tenen l’extrem superior i inferior tallat amb
idèntic repertori i la part central tallada directament sobre la post
que configura l’estructura del moble representant un ramatge. Els
laterals repeteixen la disposició del frontal, però amb un sol plafó
decorat amb triple arc. La tapa, sostinguda i unida al buc amb dos
jocs d’anelles originals, segueix l’estructura del frontal, però amb
dos plafons separats per un monjo central.
Aquesta caixa presenta les constants atribuïdes als exemplars obrats
al focus lleidatà al segle XVIII. La decoració de talles de motius vegetals, fonamentalment de repertori d’acant (si bé amb gran quantitat de variants), és una constant d’aquesta producció. La talla,
així mateix, pot decorar les peces que després s’apliquen sobre l’estructura del moble, o ser directa sobre les posts del moble, com en
el cas de la part central dels monjos de la nostra caixa. EP
Marès 1979, p. 108, núm. 265
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69. Caixa
Comarques lleidatanes
Segle XVIII
Àlber i ferro forjat
71 x 136 x 53 cm
MFM S-138
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Caixa confeccionada amb fusta d’àlber que, com els altres exemplars del període, segueix l’estructura i el sistema constructiu que
caracteritza la tipologia. La tapa, possiblement restaurada en època
indeterminada, és unida al buc mitjançant dues parelles d’anelles;
no té portella a la part dreta del buc. La decoració, configurada a
partir d’elements de talla aplicats sobre les posts que configuren
l’estructura del moble, ocupa el frontis i laterals del buc, així com
la part interior de la tapa, que es mantenia oberta per ser mostrada.
El frontis del buc s’articula en tres registres horitzontals, el central
amb tres plafons flanquejats per quatre monjos. El superior i inferior, separats d’aquest per motlluratge, porten decoració de cartel·
les aplicades tallades amb motius d’acant. El repertori formal basat
en els motius d’acant es repeteix als elements aplicats dels plafons,
concretament als carcanyols dels dobles arcs i fust de les columnes,
així com a la part superior i inferior dels monjos. També ho és la
talla directa de la part interior dels monjos. L’estructura decorativa
es repeteix als laterals, on hi ha un plafó flanquejat per un monjo
a cada costat.

de talla aplicada sobre les posts que configuren l’estructura del
moble, malgrat que en aquest cas es tracta d’un treball més acurat i de major qualitat que l’exemplar anterior. La caixa que ens
ocupa es relaciona amb la caixa del Museu d’Història de Barcelona
(MUHBA 768), quant a característiques generals, encara que divergeixen pel que fa al treball de talla, menys elaborat en el nostre cas. També es relaciona amb una altra caixa (MUHBA-MMP
115.089) del mateix museu, bé que presenta un treball de talla
amb menys relleu i de repertori diferent. Més punts de contacte
té amb la caixa del Museu diocesà i comarcal de Solsona (MDCS
989), quant a estructura decorativa i fonamentalment en quant a
factura general de la talla. Aquesta, malgrat que divergeix en certes
solucions formals, té una factura de treball amb elements en comú
amb el nostre exemplar. En tot cas, la factura del treball de talla de
la nostra caixa és superior a la de la de Solsona. EP
Marès 1979, p. 85, núm. 5

Igual que l’exemplar Cat. 68, aquest presenta les constants atribuïdes a les caixes obrades a les comarques lleidatanes amb decoració
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70. Caixa
Comarques lleidatanes
Final del segle XVIII, reformada possiblement a l’inici del XX
Àlber (?), noguera i ferro forjat
67 x 138 x 53,5 cm
MFM S-218

126

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Caixa confeccionada possiblement amb fusta d’àlber i posteriorment tenyida, que segueix l’estructura i el sistema constructiu que
caracteritza la tipologia. La tapa és de factura moderna, bastida a
partir de diverses posts de fusta nova i unida al buc mitjançant
dues frontisses també de factura moderna. No té portella al plafó
dret del buc. La decoració exterior del frontis i els laterals, malgrat
que segueix l’estructura general de les caixes obrades al focus lleidatà, ofereix certs dubtes quant a l’autenticitat de certs elements.
Així, l’observació detallada revela que es tracta d’una combinació
d’elements originals amb peces de factura moderna treballades per
reproduir les originals. Les motllures inferior i superior de la socolada són de factura moderna, clavades directament a l’estructura
del buc amb claus, a diferència de les originals que anaven, en tots
els casos, encolades. La motllura que corona el cantell superior
frontal i del lateral dret del buc és bastida a partir de fusta més
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o menys antiga aprofitada, tal com revelen les galeries d’insectes
xilòfags. La motllura del cantell esquerre és nova. També és confeccionada amb fusta aprofitada la motllura superior del frontis
del buc. Ultra, la decoració del frontis, hi ha altres elements de
factura moderna, com els elements que formen el segon monjo
des de l’esquerre, tant les peces verticals com els coronaments superior i inferior, les cartel·les cinquena i vuitena des de l’esquerra
del registre superior i tots els arcs de l’interior dels plafons. Així
mateix, tots els elements decoratius dels laterals del moble són de
factura moderna. No ha sofert, però, variacions l’estructura de la
caixa, que és original. EP
Marès 1979, p. 89, núm. 61
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71. Caixa
Catalunya
Final del segle XVIII - inici del XIX
Noguera, faig, pi i ferro forjat
51 x 136 x 50,5 cm
MFM S-205
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Caixa confeccionada amb fusta de noguera. Com tots els exemplars de la tipologia segueix l’estructura i el sistema constructiu
que la caracteritza, malgrat que en aquest cas es tracta d’un treball
de factura força simple i senzilla, amb emmetxat de cua d’oronella
molt ampli i matusser, allunyat de la finor pròpia dels treballs del
períodes anteriors. La fonadura del buc ha estat realitzada modernament, bastida amb diverses posts de fusta de pi clavades.
També n’ha estat modificada la tapa, actualment fixada al buc
mitjançant dos jocs d’anelles de nova factura, situades desplaçades
respecte de les originals, tal com es pot apreciar a la part posterior
del moble. El plafó dret del frontis del moble s’obre mitjançant
una portella. No es pot descartar que sigui el resultat d’una intervenció moderna, atesa la factura de les frontisses que la subjecten,
així com les marques de les guies per als calaixos, actualment desapareguts. El buc és aixecat per dues potes tallades, també posteriors a l’obratge de la caixa, que ocupen cadascun dels laterals. La
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decoració, com en tota la tipologia, se centra en el frontis i laterals
del moble, en aquest cas obrada mitjançant talla directa a la part
central dels plafons i aplicada en el cas dels pilars que els separen.
El costat frontal porta sis plafons decorats, d’esquerre a dreta, el
primer, tercer, quart i últim amb representació d’un mur amb una
porta, i els segon i cinquè amb una porta dins la qual figuren les
lletres D N A entrellaçades. Els laterals tenen dos plafons ornats
amb el mur i la porta. Aquesta caixa és de factura senzilla, resultat
d’un treball molt simple, propi dels exemplars confeccionats al
tombant de segle, quan desaparegué la tipologia.
El moble procedeix del Museu Episcopal de Vic, en el qual ingressà abans del 1893, amb el número d’inventari 2177. EP
Catálogo del Museo Arqueológico-Artístico de Vich 1893, p. 367,
núm. 2177
Marès 1979, p. 88, núm. 46
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Les caixes del nord-oest peninsular
Albert Martí

El Museu aplega un conjunt de sis caixes amb decoració tallada que es poden circumscriure
a la zona nord-oest peninsular, des de Navarra fins a Galícia. A banda de compartir veïnatge, totes són d’ús domèstic i estan decorades amb profusió de treball de talla, amb gust
per l’horror vacui, motius iconogràfics barrejats i a voltes de tradicions diferenciades; totes
inserides tanmateix dins una producció rural i en alguns casos amb una marcada voluntat
de ser “populars”. Dins d’aquesta línia n’hi ha algunes fruit del seu moment, mentre que
altres són l’epíleg d’una tradició i fins i tot algunes varen ser fetes amb la voluntat de simular
més antiguitat.
No pretenem doncs fer un estat de la qüestió ni delimitar les característiques de les caixes
trobades en aquesta zona, sinó que ens donarem per satisfets si aportem una mica de llum
a aquest camp donada l’escassetat d’estudis positivistes sobre el tema, la poca bibliografia
actualitzada1 i la confusió que ha generat la sistemàtica i errònia datació i localització d’algunes tipologies per part de la historiografia tradicional.2
La caixa més antiga d’aquest apartat és la Cat. 72, amb un origen que pivota entre Galícia i
la serralada cantàbrica. És una peça obrada en castanyer, fusta pròpia de tota aquesta zona,
i d’una qualitat de talla incisa força destra amb motius de roleus vegetals i un element figuratiu, un porquet. Aquests roleus entrellaçats de fulles d’acant tenen l’origen en el repertori
renaixentista però no s’incorporen al moble fins al període barroc, tot i que es tracta d’una
caixa del segle XVIII ja avançat, sense que es pugui concretar gaire més la datació a causa
de la repetició de la tècnica constructiva i dels motius representats a les parròquies rurals,
lluny de les modes cortesanes que es podien trobar, puntualment, en algunes medis urbans
del nord peninsular.
Diferents en aspecte i en tècnica constructiva són les anomenades “kutxas” (“caixes” en
eusquera) navarreses i basques, amb un exemple al Museu Cat. 73, en aquest cas de fusta de
roure i hereva de la caixa de pilastres que es dóna arreu d’Europa al període medieval i que,
a partir del segle XVII, queda com una tipologia residual amb un fort component local en
l’àrea basconavarresa. Avui dia encara es manté la producció d’aquestes caixes, en tallers del
País Basc i de Navarra, seguint els models fixats als segles XVII i XVIII; i són molt freqüents
al mercat d’antiquari, les col·leccions i els museus.3
‹ Detall de caixa (Cat. 72).
Sumari Galeria Bibliografia

131

El conjunt, però, més interessant i alhora complex de catalogar són les caixes que situem
com a originàries de la l’àrea cantàbrica. Són totes de fusta de castanyer amb un buc de
quatre posts travades amb metxes de cua d’oronella, encastos que queden amagats, a la part
frontal, per dos llistons verticals clavetejats i treballats amb talla. També clavetejada al buc
hi ha una socolada recta amb decoració tallada a la part frontal i vogida a la part inferior.
La tapa s’uneix al cos de la caixa amb frontisses d’anella. Totes mostren la superfície frontal
completament tallada distribuïda de forma axial. Podem establir, tanmateix, dues tipologies
a partir de la seva decoració, fet que en determinarà l’origen i l’antiguitat. Una tipologia
de caixes, amb un carrer central marcat per l’espai reservat a l’escut del pany i un element
vegetal o geomètric que es desenvolupa just a sota, amb dos camps iguals a esquerra i dreta
(MFM S-1189 i Cat. 74). I una segona tipologia de caixes, amb profusió de decoració
tallada distribuïda en cinc registres verticals on destaquen elements figuratius com custòdies, formes solars antropomorfitzades, cors, àngels, ocells, varietat de motius vegetals, etc
(MFM S-14349 i Cat. 75). Ens volem aturar en aquest segon bloc ja que, després d’analitzar
detingudament les dues peces del Museu i altres que hem trobat publicades i en diferents
col·leccions de museus,4 hem arribat a la conclusió que es tracta de peces refetes o intencionadament populars de la segona meitat del segle XIX.
Aquestes dues caixes estan fetes a partir de bucs de caixes llises més antigues, del segle XVII
o el XVIII. En tots dos casos se n’han escurçat les posts curtes per fer el moble més estret,5
amb les metxes de cua d’oronella noves a la part del darrere de les posts laterals amb el
serrat recent dels faldons laterals al descobert, tot i que alguns també són aprofitats d’altres
mobles. L’escurçament també ha provocat la desaparició del caixó o nínxol interior, de què
són visibles únicament els buits deixats pels encastos, i el canvi de les tapes, en alguns casos
escurçades i en altres substituïdes per altres de més estretes.
Encara és més evident el reaprofitament d’una caixa antiga en el cas del moble MFM S-14349,
on s’han intercanviat la post frontal i la posterior. Així, en l’actual darrere podem veure el forat
deixat pel pany encastat, ara dissimulat amb un afegit de fusta i cobert de cera negra, mentre
que a l’actual frontis podem veure, a la part interior superior, els senyals deixats pel reblat de
les frontisses d’anella que subjectaven la tapa. Aquesta mateixa transformació es troba a la
caixa del Museu Episcopal de Vic (MEV 1753), on l’actual darrere mostra restes de decoració
punxonada. El canvi respon al fet que l’antiga post de darrere, totalment llisa, permetia desenvolupar el treball de talla en tota la superfície. Aquest és un altre dels elements que hem pogut
observar en les caixes del Museu Frederic Marès, a les de l’Episcopal de Vic i que es remarca
en l’estudi de la caixa del Museo de Artes Decorativas de Madrid,6 el fet que tota la decoració
tallada és feta durant la segona meitat del XIX, abans del 1893.7 Darrere de la barreja de motius decoratius i el ric repertori iconogràfic amb tradicions distintes hi ha la voluntat de crear
una tipologia intencionadament popular destinada a un mercat espanyol o per a l’incipient
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mercat d’antiquari internacional, si no no s’entén la feina que
comporta haver d’aprofitar un buc antic, escurçar-lo i fer-ne
tota la decoració tallada de nou,8 a part de fer la caixa més còmoda a la llar i subratllar-ne el caràcter decoratiu. Es potencia
per sobre del caràcter contenidor el caràcter decoratiu híbrid
i la millor adaptabilitat a la llar, fent-la més estreta i alta, cosa
que, en definitiva, n’incrementa el valor comercial.9
Les altres dues caixes del Museu Frederic Marès, com dèiem,
presenten una decoració més senzilla i responen a dos principis distints. La caixa (Cat. 74) és l’única que conserva, tot
i algunes modificacions, com l’afegit del sòcol, les proporcions d’origen sense haver estat escurçada, amb una profunditat d’acord amb la funció del moble, bàsicament la de
guardar roba. Es tracta d’un moble ja del segle XIX que no
guarda la voluntat d’aparentar el que no és i que s’inspira en
els models més antics, com és el cas de la caixa MFM 4390.
Aquesta darrera és l’única del conjunt que podríem incloure
dins del segle XVIII. Tot i haver estat escurçada com les
dues primeres i les del Museu Episcopal de Vic, la decoració tallada és original i entronca amb altres peces amb un
accentuat decorativisme geomètric similar a les que recullen
Eberlein i Ramsdell (Eberlein-Ramsdell 1930, làm. 29a i
làm. 4)10 o la servada al Museo Nacional de Artes Decorativas (CE01509). Igual que M. Paz Aguiló (Aguiló 1993, nota
63) i G. Díaz Quirós (Díaz Quirós 2009, p. 105), quan es
refereixen a les caixes amb aquesta profusió decorativa del
nord de la península, creiem que la tipologia degué quedar fixada al segle XVIII tot i que
sovint en trobem de ressenyades als segle XVI i XVII.

Detall de caixa (Cat. 73).

Finalment pel que fa a la procedència d’aquestes caixes, cal dir que, tot i tenir-la documentada (MFM S-14349 i Cat. 75), com a provinents del Museu Episcopal i formant part d’un
conjunt de cinc, malauradament no sabem com van arribar a Vic (vegeu p. 17). Podem
intuir que la intenció de Marès en adquirir aquestes peces, combina l’afany col·leccionista
dins el camp de les manifestacions populars amb la idea que servissin com a suports de
vitrines o altres peces més rellevants i alhora acabessin d’ambientar les sales. És a dir, són
peces aplegades més amb la idea d’atrezzo que no com una col·lecció en si mateixa.
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72. Caixa
Nord-oest peninsular
Segle XVIII
Castanyer i ferro forjat
60,5 x 142,5 x 53 cm
MFM S-14339
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Caixa rectangular formada per un buc amb quatre posts d’una sola
peça emmetxades amb grosses cues d’oronella, el lateral dret del
qual, a més, presenta encastades dues grans cues d’oronella, una
a l’interior, que fixen la post oberta. La fonadura, peus, faldar i
guardapols són clavats. La tapa, plana i d’una sola peça, presenta
un cantell motllurat i en origen s’unia al buc mitjançant anelles,
ara substituïdes per frontisses de punta de fletxa de ferro forjat,
tot i que conserven les anelles de darrere i la marca del reblat a
la tapa. Els guardapols o agafadors són clavats i, per la gruixuda
cabota que tenen, similars als de les frontisses, informen que són
fruit d’una intervenció posterior. El faldar frontal, vogit i tallat, és
encastat als laterals, formats per dues amples llepasses que donen
forma als peus.
La decoració de talla incisa omple tot el frontis i constitueix l’element més destacable del moble. Grans roleus vegetals entrellaçats
neixen d’una tarja ovalada decorada amb ferroneries, a l’interior
de la qual un segon registre ovalat amb senzilles fulles d’acant emmarca la figura d’un porc que se situa davant d’un estilitzat motiu
vegetal. La socolada del frontis té elements florals que s’adapten al
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seu vogit. Finalment, els peus es projecten cap endavant amb dues
grans fulles d’acant amb volutes superiors. L’escut del pany té un
senzill vogit amb estilitzades flors de lis en horitzontal. A l’interior,
s’ha perdut el pany.
Cal destacar, tot i el caràcter marcadament popular de la caixa, la
riquesa decorativa del frontis i la qualitat de la talla incisa. També,
la singularitat del motiu central, un porquet amb elements vegetals, que sembla derivació i simplificació d’un escut heràldic o
l’element identificatiu d’un patronatge sant, en aquest cas el de
sant Antoni Abat, devocionalment molt estimat per la ruralia del
nord-oest peninsular.
El repertori ornamental, la tipologia constructiva i, sobretot, el
tipus de fusta, castanyer, situen l’origen d’aquesta caixa al nordoest peninsular, lluny de la catalogació que se’n féu l’any 1979,
on s’inventariava com a: “Arca catalana esculturada. Fusta. Segles
XVII-XVIII”. AM
Marès 1979, p. 104, núm. 221
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73. Caixa
Navarra-País Basc
Segles XVIII-XIX
Roure i ferro forjat
82 x 137,5 x 60 cm
MFM S-1187
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Caixa prismàtica de les conegudes com a caixes de pilastres formada per quatre muntants amples, dos al frontis i dos al darrere,
que fan de peus. Aquests muntants són units amb metxes interiors
rectes de dobles clivilles als travessers superior i inferior, de manera
que queden emmarcats tres plafons verticals a la part frontal, un
de quadrat a cada lateral i tres a la part del darrere. La tapa plana
és de dues posts amb cantell motllurat, amb sengles guardapols o
agafadors als extrems curts clavetejats i s’uneix al buc amb frontisses de punta de fletxa. A l’interior conté el caixó o nínxol lateral,
sense la tapa.
La decoració es concentra al frontal de la caixa i és de relleus de
talla incisa a base de treball de gúbia. Un seguit d’elements geomètrics, motius en ventall, rosetons, rombes, triangles, fulles d’acant
estilitzades, etc., es distribueixen simètricament als costats del
plafó central. L’únic element figuratiu, una creu configurada per
quadrats de talla formant senzills motius en aspa i tres elements
radials que surten del punt central; curiosament en manca un, de
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manera que la talla de la caixa no es va enllestir del tot. A sobre hi
trobem l’únic espai sense talla i que deixa lloc a l’escut del pany,
vogit i encastat, i que tanca amb pestell amb punta de fletxa doblegada cap amunt.
La caixa de pilastres és una tipologia que es dóna arreu d’Europa
en el període medieval però que, a partir del segle XVII, comença
a adquirir un marcat caràcter local a l’àrea basconavarresa, i s’acaba
de fixar al llarg del XVIII, amb una important producció durant
el XIX. La més antiga datada, procedent de Mendavia (Navarra),
és signada i datada, “ANDRES G.ª MAIORDOMO ME FIZO
A–O DE 1561”, i es conserva al San Telmo Museoa de Donosti.
AM
Marès 1958, làm. 72
Marès 1979, p. 110, núm. 362-363
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74. Caixa
Nord-oest peninsular
Segle XVIII. Reformada al segle XIX
Castanyer, ferro forjat i vellut
77 x 162,5 x 77 cm
MFM 4390
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Caixa rectangular formada per un buc de quatre posts de castanyer emmetxades amb cues d’oronella. Sobre aquesta base trobem
clavetejats dos llistons tallats amb fulles d’acant estilitzades que
amaguen l’emmetxat del frontis, i un faldó. La tapa plana, d’una
sola post, té un cantell motllurat i, en els extrems de la cara interior, dos guardapols. La tapa, originària d’una altra caixa, s’uneix
al buc amb frontisses rectes de ferro. A l’interior conté el caixó o
nínxol lateral, sense la tapa.
La decoració de talla incisa de motius geomètrics se centra en el
frontis, amb dos rectangles simètrics coberts per una trama en
diagonal que genera petits rombes en relleu on s’inscriuen flors
gravades de set pètals. Al mig, entre aquests dos rectangles, una
copa gallonada amb dues nanses i tres flors i sis fulles. Per sobre,
trepitjant la motllura que l’hauria d’emmarcar, hi ha l’escut de
pany, vogit i clavetejat sobre un fragment de vellut vermell que en
repeteix el perfil. Hi manca el pestell exterior. El frontis del faldó,
vogit a la part central, mostra l’element decoratiu més significatiu:
dos ocells afrontats amb un branquilló florit al bec, amb tres elements florals rectangulars de sis pètals flanquejant-los.
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Aquesta caixa, com les servades al Museu d’aquesta procedència
(Cat. 75 i MFM S-14349), presenta importants modificacions de
l’estructura que alteren les proporcions d’origen. Així, la tapa ha
estat substituïda, i es conserva el reblat de fins a dos jocs de frontisses d’anella al darrere del buc que no tenen correspondència a
la tapa. A més, hi ha un excessiu voladís respecte al buc i, evidentment, no hi ha el pestell que hauria de fer joc amb el pany antic,
ara desaparegut. D’altra banda, la caixa ha estat escurçada fins als
55,5 cm d’amplada, amb mostres evidents del serrat recent de les
metxes del darrere dels laterals curts i dels faldons laterals. El faldó
també ha estat vogit de nou, tot i que en aquest cas sembla que la
talla incisa és l’antiga. La caixa presenta petites restauracions amb
peces de fusta afegides als cantells superiors del buc, el faldó i fins
i tot la part inferior esquerra del frontis. Conserva una etiqueta de
paper encolada al darrere amb la inscripció Munguia, que podria
fer referència a la seva procedència d’aquest municipi biscaí. AM
No catalogada anteriorment
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75. Caixa
Nord-oest peninsular
Segle XVIII. Reformada al darrer terç del segle XIX
Castanyer i ferro forjat
72 x 171,5 x 50,5 cm
MFM S-14350
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Caixa de castanyer formada per un buc fet amb quatre posts emmetxades amb metxes rectes. S’hi afegeixen clavats als extrems dos
llistons verticals ricament tallats que amaguen les metxes rectes i
un pronunciat faldó també profusament tallat al frontis. La tapa
plana té a la cantonera motlluratge incís i no sembla que mai hagi
tingut clavats els guardapols dels extrems, mentre que trobem dos
llistons més moderns a l’interior que la reforcen. Aquesta tapa
s’unia al buc mitjançant tres jocs de naies o frontisses de doble
anella de ferro forjat, de les quals falta la central i la de la dreta ha
estat canviada.
Tots els elements decoratius són de talla directa i se centren al
frontal de la caixa. La decoració es reparteix en cinc registres verticals emmarcats per motllures en relleu i sanefes de fulles d’acant
estilitzades; tots els fons plans tenen un picat de pues múltiples.
Als extrems, hi ha dos sols amb rajos rectes i flamejants on s’inscriuen sengles cares en relleu sobre una superfície còncava. A continuació, es repeteixen dues custòdies de sol amb una creu al vericle
que es rodeja radialment de rajos rectes. Als costats es repeteixen
dos senzills elements florals. Finalment, al centre i per sota de
l’escut de pany trobem el cor de Maria amb les set dagues que
simbolitzen els set dolors. L’escut del pany, vogit i calat, és només
decoratiu, ja que no està foradat.
El faldó presenta set registres també emmarcats per una sanefa de
fulles d’acant, amb un querubí alat a la part central i quatre flors
de quatre pètals que flanquegen dos ocells (sembla clar que són
coloms) afrontats i dins un marc circular.
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Es tracta d’una caixa llisa dels segles XVII-XVIII totalment refeta.
L’antiga estructura s’ha modificat de manera tan evident, que es
pot datar la peça al darrer terç del segle XIX. Així, d’una banda, se
n’han escurçat les posts curtes i de l’altra se n’han intercanviat la
post frontal i la posterior. Això és perquè l’antiga post del darrere,
totalment llisa, permetia desenvolupar el treball de talla en tota la
superfície; a més, són visibles, a la part interior superior, els senyals
deixats pel reblat de les frontisses d’anella amb què d’entrada havia
estat unida la tapa. D’altra banda, l’antiga post frontal té una peça
de fusta afegida amb els marges estucats i tenyits al lloc on anava
l’antic pany, que possiblement és l’actual. Que tot plegat formava
part d’una mateixa caixa és també palès gràcies al reaprofitament
dels emmetxats rectes i a les marques incises restants per a l’encaix
del caixó perdut interior, que coincideixen per anar a l’inrevés.
Finalment, el treball de talla, la manca de pàtina real, l’excessiu
zel en la neteja i el poliment dels motius en relleu i l’encerat fosc
o embetumat i homogeni de tota la caixa, fan evident el desig
d’aparentar més antiguitat de la real, a part de la tria dels motius
decoratius, la seva profusió i el fet que no corresponguin a una
mateixa tradició iconogràfica. AM
Museo Arqueológico-Artistico Episcopal de Vich 1893, p. 368,
núm. 1752
Marès 1952, p. 36, làm. s/núm.
Marès 1958, làm. 61
Marès 1979, p. 139, núm. 762

141

NOTES
1. Cal destacar la tasca de Gerardo Díaz Quirós en aquesta direcció al
voltant del mobiliari popular asturià (Díaz Quirós 2009; Díaz Quirós
2011).
2. Catàlegs o repertoris de mobiliari espanyol com els de H. D. Eberlein
i R. W. Ramsdell (Eberlein-Ramsdell 1930); Marqués de Lozoya (Lozoya 1962); o R. Domènech Gallissà i L. Pérez Bueno (Domènech
Gallissà-Pérez Bueno 1965) en són una mostra.
3. Són molts els exemples que en tenim a l’abast, com el que es guarda al
Museo Nacional de Artes Decorativas (CE03063), amb una fitxa feta
per Daniela Heinze (www.mnartesdecorativas.mcu.es), al San Telmo
Museoa de Donosti o recollides en publicacions sobre el mobiliari popular, per exemple Piñel 1999, p. 90, làm. 43.
4. En trobem exemples similars al Museu Episcopal de Vic (MEV 1751,
MEV 1753 i MEV 1755) d’on provenen les dues caixes del Museu
Frederic Marès; al Museo de Artes Decorativas (CE02332); un exemplar publicat per Rafael Domènech i Luis Pérez Bueno (Domènech
Gallissà- Pérez Bueno 1965, p. 109, núm. 60); un altre a la col·lecció
del marquès de la Torre de Palma de Mallorca, dibuixada a Lozoya
1962, làm. 330, p. 372; i altres que hem trobat en el mercat d’antiquari
(Sotheby’s 2007, lot 183) i a l’arxiu de l’autor.
5. La profunditat d’aquestes dues caixes és de 50,5 cm (MFM S-14350)
i 53 cm (MFM S-14349); les del Museu Episcopal de Vic de 51 cm
(MEV 1751), 49 cm (MEV 1753) i 52 cm (MEV 1755); la del Museo
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Nacional de Artes Decorativas fa 48 cm (CE02332) i la venuda per
Sotheby’s fa 55 cm. L’amplada normal considerem que hauria de ser
d’uns 80 cm, com en el cas de la caixa MFM S-1189 que no està escurçada i que fa 83 cm.
6. Se’n pot consultar la fitxa completa feta per Sofía Rodríguez Bernis amb
imatges de la caixa CE01509 a la web del Museo Nacional de Artes
Decorativas (www.mnartesdecorativas.mcu.es ).
7. Les caixes del Museu Frederic Marès i les de Vic són inventariades conjuntament en el catàleg del museu del 1893: “Núm.1751 á 1755.- Cinco
arcones de castaño, que tienen tallados en relieve custodias y soles y cabezas humanas ó aves, en el centro, a más de otros adornos animales y
vegetales. Curiosos muebles de fabricación vasca. Siglo XVIII.” (Museo
Arqueológico-Artístico Episcopal de Vich 1893, p. 368-369).
8. El fet és que n’hem trobat uns quants exemples al mercat estranger,
catalogats com a caixes espanyoles dels segles XVI i XVII.
9. Aquestes caixes s’han seguit produint en tallers locals de la zones de
Cantàbria amb composicions i elements similars. Queda pendent, tanmateix, fer un acurat treball de camp.
10. Una és la conservada al Castell de Peralada, catalogada del segle XVII,
i la segona, sense indicar la procedència del segle XVI.
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Les capses, estoigs i caixes folrades de tela
Sofía Rodríguez Bernis

Des de l’edat mitjana i fins que la mecanització de la producció tèxtil va abaratir els preus,
els teixits eren béns cars, sobretot els realitzats amb tècniques complexes i amb materials
rics, més que la talla de fusta o el treball de metall. Les caixes i les arquetes folrades de
tela de la col·lecció del Museu Frederic Marès són poques –sobretot si en descomptem
algunes falsificacions modernes– però molt representatives de l’evolució que aquestes
peces van experimentar entre finals de l’edat mitjana i el segle XVIII.
La més notable, tot i haver patit reparacions, és una caixa folrada de vellut carmesí guarnida amb ferros (Cat. 26). Pertany a un grup molt ben caracteritzat, produït a Castella, i
sembla que especialment a Valladolid i Medina del Campo,1 que representa un tipus de
moble contenidor molt característic de finals de l’edat mitjana i principis de la moderna:
el que servia per guardar i transportar béns preats, que se situaven a les cambres i els
guarda-robes dels notables i que, ficats en caixes, acompanyaven els propietaris anessin
on anessin. D’aquí la combinació de riquesa i seguretat, la primera aconseguida amb
teles de luxe i la segona amb proteccions de ferro i panys, a què es donaven també formes
ornamentals: barrats acabats en petxina, cantoneres i bordures calades amb traceries de
trifolis, quadrifolis i losanges, i elaborades tanques amb peces de fermar poblades de
pinacles. Aquests cofres i caixes allotjaven objectes variats, com joies, roba, “coses de
tocar”, vaixella de plata (per a la qual potser es disposava de contenidors de forma més
precisa, adequada a la de la peça que havien de protegir) o simplement “per tener-hi
algunes coses”. El tipus de contingut depenia de la mida del contenidor, de manera que
eren molt freqüents els de gran mida a causa que eren pràcticament els únics destinats a
guardar-hi l’aixovar.
El costum de fer servir caixes i arquetes per a aquestes pertinences va perdurar al llarg del
segle XVI i durant gran part del XVII, mentre les corts i la noblesa van continuar tenint
una vida itinerant i altres mobles més estables, com els armaris, no van experimentar
un desenvolupament apreciable. Tanmateix, a poc a poc les caixes i els cofres grans van
desaparèixer, tot i mantenir-se els més petits. Aquests, a més, van multiplicar les divisions
internes, i es van complementar amb gavetes i amb motlles o suports modelats ad hoc
‹ Detall de frontissa d’estoig (Cat. 76).
Sumari Galeria Bibliografia
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per ajustar-se als perfils de les peces que custodiaven; que, en general, eren joies, objectes
de toaleta o costura i afaits.2 L’arribada a la península de materials exòtics importats i
el gust pels treballs de marqueteria van desterrar l’ús de teles riques de l’ornamentació
de les arquetes i els cofrets, sense que arribés tanmateix a abandonar-se del tot. L’afany
d’estalvi i el gust pels treballs manuals són a l’origen segurament d’una altra de les peces
del Museu Frederic Marès, una curiosa capsa folrada de tafetà (Cat. 77) que segurament
és obra d’una monja o una dama que necessitava un lloc per a les seves menuderies.
El segle XVIII, sobretot la segona meitat, va assistir a la multiplicació dels estoigs, adequats a la forma d’una multitud de peces. N’hi ha per a vaixella, de tocador, per a pots de
tabac, flascons, joies, candelers i fins i tot per a la farmaciola. S’han convertit definitivament en garants de l’ordre sistemàtic dels objectes, tan car al racionalisme il·lustrat, que
no diferencia l’exterior en funció de la tipologia del contingut, de manera que reben el
mateix tractament el religiós i el profà, l’útil i el preciós.3 El Museu Frederic Marès té un
estoig folrat de ras vermell –un color tradicional que seguia sent molt del gust espanyol–
guarnit de plata (Cat. 76), que es pot interpretar com un caprici de tocador, que degué
enriquir el gabinet on una dama rebia els seus íntims.
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76. Estoig
Espanya
Primer terç del segle XVIII
Conífera, ras de seda, fil metàl·lic i plata
4 x 18,6 x 7 cm
MFM 1898
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L’estructura de conífera és guarnida amb puntes de ferro i folrada
de ras de seda. La tapa és rebaixada perimetralment a la vora interior per garantir l’encaix del recipient i perquè no en desajusti
els components.
El teixit és format per un doble ordit groc i vermell, i trama vermella, de manera que la primera reforça l’efecte general de brillantor,
proporcionant-hi reflexos daurats que avui queden disminuïts per
l’envelliment del material. La tela s’estén per la totalitat de la superfície, cobrint també l’interior. Ben conservada a dins, presenta
desgastaments generalitzats a l’exterior.
Tots els fronts i la vora de la tapa són recorreguts per un galó de
passamaneria de fil metàl·lic senzill que traça un dibuix d’ones
format per manats de fils de seda crua retorçada en “S”, de dos cordills entorxats també en “S” en làmina de plata. Les ones són enllaçades per una làmina transversal també de plata, flanquejada per
sengles fils entorxats, més prims que els anteriors, que fa l’efecte
d’una cinta. Tot el conjunt és guarnit amb bastes de fil entorxat de
calibre encara menor. Els claus de cap de bolló, de llautó daurat,
són quasi amb tota seguretat afegits posteriors que trenquen el
conjunt cromàticament i compositivament.
Malgrat la simplicitat, els teixits degueren donar a la peça un aspecte rutilant, molt vinculat al gust pels contrastos de carmesís i
plates que va regir a finals del segle XVII i a principis del XVIII
a Europa.
Les guarnicions de plata completen l’efecte. Les frontisses anellades es pronlonguen en dues peces calades que fan de xarneres. Per
salvar el caire de la tapa, la frontissa superior s’ornamenta amb
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motllures onejants de suaus bossells semblants als que es feien servir ja des de principis del segle XVIII, per exemple, en les motllures de les transicions entre cossos i bordures de les peces de
vaixella. Els acabaments calats, de forma triangular, són delineats
per tornapuntes en “C” contraposades, encara relacionades amb els
models decoratius de finals del segle XVII, en què s’inscriuen flors
de mare-selva més modernes, que els donen un cert naturalisme;
les terminacions flordelisades també resulten més avançades. Al
centre de la tapa hi campeja una flor d’acant de botó central. Tot
plegat reflecteix un vocabulari que manifesta la influència francesa
del primer terç de la centúria, que amarava totes les capes socials
sobretot gràcies als objectes petits que, tot i que relativament costosos, resultaven més assequibles que el mobiliari de gran mida.
El Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid ha incorporat
fa poc a les seves col·leccions una arqueta semblant a aquesta, que
va pertànyer a la celebèrrima col·lecció d’Oleguer Junyent.
La tapa ostenta gotes de cera que donen una pista respecte a la
funció de l’estoig. Probablement es va destinar a un tocador o un
escriptori de dama, en què va ser sotmès a la proximitats de les bugies d’il·luminació. El pany de passador giratori, poc segur, indica
que el contingut no hi va ser potser gaire costós: plomes, hòsties de
carta, tisores o altre adminicle semblant; o bé menuderies, cintes
o joies de dona que es tancaven en cofres o tocadors proveïts de
tanques. SRB
Marès 1970, p. 20, sala XIV (sense núm.)
Marès 1979, p. 55, núm. 1790-1818
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77. Capsa
Espanya
Final del segle XVIII - inici del XIX o segles XIX-XX
Fusta, tafetà de seda i fil metàl·lic
9,7 x 17 x 11,7 cm
MFM 1894
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Les fines i blanes fustes que formen l’estructura estan folrades a
l’exterior amb un teixit de lligament tafetà de fi ordit groc i gruixudes trames de manats de fibres sense torçar de color vermell.
Aquesta combinació cromàtica dóna com a resultat un vermell
suau que casa amb el gust pels colors clars del neoclassicisme. La
tela s’anima a trams amb franges d’ordits platejats de dues alçades,
les del fons formades per fines làmines de plata i les de ressaltament per fils entorxats també de plata. La decoració aporta una
geometria molt a to amb la fingida simplicitat de l’època.
L’interior és folrat de tafetà de seda blanca de fils plans, amb taques d’ús.

Totes les peces estan cosides entre si amb punt d’espigueta, fins i
tot les que articulen tapa i recipient, cosa que revela que la construcció de la capsa no es deu a un artesà de la fusta sinó a una
mà femenina, experta en labors de costura, que va treballar amb
patrons per aconseguir un contenidor simple però digne. Es pot
pensar en una “labor de monges” o en una dama que necessités un contenidor per a cintes, adminicles de costura o una cosa
semblant. També és possible que aquesta sigui una composició
d’antiquari per aprofitar dos retalls de teles antigues, però potser
resulta una feina massa destra, més pròpia d’una costurera que del
taller de maquillatge d’un comerciant. SRB
Marès 1970, p. 20, sala XIV (sense núm.)
Marès 1979, p. 55, núm. 1790-1818
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NOTES
1. Hi ha alguna menció de la seva procedència a la testamentaria d’Isabel
la Catòlica: “seys arcas ensayaladas verdes e pardas, nuevas que se fizieron en Medina el mes de junio del 94 [1494], que tienen çintas blancas
e barras ençima”; “dos arcas ensayaladas de paño verde e colorado que
se fizieron en Valladolid”. Testamentaria de Isabel la Católica, ed. de Antonio de la Torre, Instituto «Isabel la Católica» de Historia Eclesiástica,
Valladolid, 1968, p. 33 i 34.
2. Per exemple: una “cajuela negra de terciopelo y en ella estan encaxadas
dos sortijas” (1568 Descàrrec dels béns de la reina Maria d’Hongria),
“Una arquilla de madera cuvierta de cuero turco colorado guarnecido
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de pasamanos de oro y plata forrada en terciopelo carmesi con visabras
que tiene las pieças siguientes… cinco salvillas, una calavaza de plata,
una arquilla, dos pomillos, dos bitas pequeñas, dos aguamaniles” (1612
Encant de la reina Margarida). Citats tots dos per María Paz Aguiló
(Aguiló 1990, vol. II, p. 476 i 691).
3. “Un cofrecito para tocador forrado de terciopelo carmesí por dentro, y por
fuera en badana con su tachuela.” Inventari de la comtessa d’Altamira,
AHPM 22255, fol. 375 r i v.
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Les arquetes, capses i caixes amb mareperla, carei,
ivori i fustes de les Índies
María Paz Aguiló

Un nombre relativament important de les arquetes i les capses que formen la col·lecció recollida per Frederic Marès és constituït per peces de petit tamany treballades amb materials
“exòtics” procedents de les Índies. Els anys en què va fer la col·lecció encara no hi havia
al mercat les procedents d’Orient. Les japoneses en laca namban, les de mareperla irisada,
fetes a les colònies índies en un centre com Gujarat, realitzades amb formes occidentals però
amb tècniques orientals, eren llavors gelosament guardades a les col·leccions reials portugueses, espanyoles, austríaques o franceses, fins i tot les otomanes combinant carei i nacre
en esquemes geomètrics, les formes característiques de les quals, més elevades i estretes que
les occidentals, no circulaven gaire pels mercats. El mateix passava amb les tallades d’ivori,
fetes a Ceilan, antic regne de Kotte, bressol de les més preades capses indoportugueses amb
relleus narrant les relacions entre Portugal i aquests regnes i enriquides amb pedres precioses
totes del segle XVI. Marès en va aconseguir només una, procedent de Sri Lanka (l’antiga
Ceilan) més que possiblement passada pel tamís de la VOC, la Companyia Holandesa de
les Índies Orientals i més tard els treballs de les colònies angleses de Vizagapatan, on es
barregen estils diferents, la interpretació local dels esquemes decoratius vegetals d’Occident
junt amb narratives locals, seguicis d’elefants, etc. (Cat. 93). En canvi, era habitual trobar
a les esglésies, els convents i les col·leccions particulars capses recobertes de carei de les
produïdes en territori americà, especialment les procedents de Mèxic. El treball de carei sol
o combinat amb os es va estendre arreu del territori llatinoamericà i s’hi va especialitzar la
regió i la ciutat de Puebla, amb minuciós treball amb puntes de plata (Cat. 83).
Els últims vint anys la bibliografia sobre peces realitzades amb aquests materials és abundant: exposicions universals, exposicions portugueses arran de les commemoracions del
descobriment, com ara Vasco de Gama e a Índia (1999), exposicions de fons eclesiàstics, fins
i tot monogràfiques com ara Fons vitae (1998), en què van exposar-se les peces de procedència ultramarina d’acord amb els materials de mareperla, petxines de pelegrí, coral i tortuga.
Un nombre relativament alt de peces del Gabinet del col·leccionista del Museu Frederic
Marès és fet amb recobriments de nacre diferent dels orientals, més grisós i de menys qua‹ Detall d’arqueta (Cat. 83).
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litat i sempre pintat amb emblemes religiosos, com creus, arquetes, rosaris i capsetes molt
petites on en molts casos apareixen l’escut franciscà i la creu de Jerusalem, que junt amb
la documentació publicada fa uns anys n’assegura la procedència de Terra Santa (Aguiló
2006), tot i que en publicacions espanyoles posteriors es continuïn
atribuint a Filipines.1

Lateral de capsa (Cat. 86).

És prou sabut que un dels factors de riquesa dels cristians a Palestina
és la indústria o artesania de rosaris, creus i tota mena de records
religiosos dels Llocs Sants, fabricats amb fusta d’olivera, nacre i altres
matèries, records propiciats pels franciscans de l’Obra Pia de Jerusalem, institució beneficopiadosa destinada a la conservació, la millora i
la restauració dels santuaris de Terra Santa. L’atenció a les necessitats
de culte, els pelegrins que visiten els santuaris, el sosteniment d’escoles gratuïtes i altres obres assistencials dels catòlics pobres del país, va
començar amb la instal·lació dels franciscans al primer terç del segle
XIV al Sant Sepulcre, Betlem, Nicòsia, Alep, Ain Kàrem, Harisa, el
Caire, Roseto i Constatinoble, fets constats per la documentació de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, fins que Isabel la Catòlica va assentar-la
amb base ferma amb la donació anual i perpètua de mil ducats d’or.2
Regulada l’Obra Pia en temps de Carles III, des del 1873 pertany al
Ministeri d’Afers Exteriors.
A la documentació existent del segle XVIII, a les expedicions, anomenades conductas, amb
els diners s’enviaven teles riques per a ornaments, escuts amb les armes d’Espanya, retrats
de Carles III amb marcs daurats, aranyes de sis braços, canelobres de plata, algunes pintures
de sant Antoni, randes i peces per a albes, bosses de corporals i espècies, de les quals destacava el pebre negre en grans quantitats. A partir del 1790 les expedicions portaven també
sucre, bacallà, salmó i xocolata. Des d’aquesta data a les conductas s’hi detallen els objectes
devocionals que s’hi enviaven per satisfer els devots, com les medalles, a més de cordovans,
ribots, estisores per a sastres, etc.
A les conductas del segle XIX s’hi observa una quantitat en metàl·lic destinada a adquirir a
Jerusalem objectes religiosos o simplement curiosos amb què satisfer els desigs de la família
reial i els benefactors de Terra Santa. Per exemple, el 1833, entre els encàrrecs dels conductors calia portar una caixa per a l’Havana, una altra per a les Filipines, una altra per a Puerto
Rico i una altra per a les Canàries, i unes quantes per a la Comissió General de Madrid,
totes les quals havien de contenir “santuaris”, és a dir, corones, creus, rosaris i quadres, en
què hi ha fixats els preus d’aquesta època: “cruces de nacar de relieve sin manchas”, “rosarios
de nácar con sus cruces”. Algunes d’aquestes comandes estaven dedicades a la família reial:

156

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

“13 baulitos en esta forma: dos iguales pero superiores en su construcción y adornos de
nácar; nueve en todo iguales entre sí un poquito más pequeños y no tan superiores aunque
muy decentes”, i en aquest cas es demanaven “de buen nácar blanco y buen relieve los que
lo tengan, todos con las Armas reales y de Tierra Santa, pero sin santos. Cuidese que no
los tiñan por dentro sino que vengan con el color natural de la madera, procurénse buenas
cerraduras si las hay por allí y si no, que las arreglen tal cual se pueda” (Arce 1958).
Algunes arquetes d’aquesta procedència del Museu Frederic Marès (Cat. 85 i 86) tenen
paral·lels en altres col·leccions europees, com ara la col·lecció Shell de Graz, on n’hi ha una
de similar, només amb decoració floral repetitiva, erròniament classificada com a alemanya
de la primera meitat del segle XIX.3
El Museu Frederic Marès conserva un nombre elevat d’aquestes creus, algunes amb rètols amb
la possible firma de l’autor i el destinatari. Importants són les creus grans de l’església magistral
d’Alcalá de Henares, de l’església d’Illescas a la parròquia de Medrano (Logronyo)4 i altres de
més simples destinades a convents de religioses, que apareixen recollides a l’exposició Imatges
de la Mistica o les conservades a la Santa Casa de Misericordia en Lisboa.5

Lateral d’arqueta (Cat. 79).
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78. Arqueta
Mèxic
Segle XVI
Cedre i ferro
37 x 66 x 33 cm
Donació Domènech Peruchet, 1966
MFM S-1185
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Caixa de mida mitjana amb obertura superior i ranures corresponents a un estoig o compartiment lateral desaparegut. Els llaços
múltiples són vistos amb cues d’oronella de petit tamany. La tapa
superior té motllura àmplia de mitja canya. La base té motllures.
Té tres grapes i pany petit de ferro.
La decoració del frontis és formada per dos grans cercles formats
per una ziga-zaga tallada l’interior de la qual és omplert de mitjos
cercles radials a manera de ventalls i quarts en angles.
L’esquema decoratiu de ventalls als angles i talla profunda en cercles es correspon amb altres exemplars conservats a Espanya, generalment en localitats andaluses, procedents d’Amèrica Llatina.
Un procedeix de Sanlúcar de Barrameda, i va formar part de l’Exposició Universal del 1929 (Arxiu Mas C-48141), un altre és al
Museo Nacional de Artes Decorativas amb més varietat decorativa
(MNAD CE02717), un altre, a la casa del Greco a Toledo, tres
almenys, al palau sevillà de Lebrija, així com en altres col·leccions
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particulars, en què són comunes les dimensions al voltant dels
setanta centímetres, els emmetxaments generalment molt elaborades, tot i que en altres són merament ornamentals. Aquest
motiu va arribar a Amèrica a través de les Canàries, on es conserven caixes grans de cedre, generalment llises, amb aquest tipus de
llaços decoratius, caixes que van passar al seu torn a Veneçuela, on
són conegudes sense motiu aparent com a cajas habaneras i que
han estat documentades com a canàries en estudis recents (Valle
Quesada 2004).
L’interior evidencia canvis a les frontisses de la tapa, provocats
possiblement per un desgast, cosa que en algun moment va obligar a polir el caire superior de tota la caixa i perdre una part de la
decoració exterior. Alguna motllura de la fonadura ha estat canviada. MPA
Marès 1979, p. 111, núm. 369, làm. p. 143
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79. Arqueta
Granada
Segles XVI-XVII
Cedre, os, eben o xicranda, carei i ferro
15,5 x 20,8 x 12 cm
MFM 1870

160

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Capsa de cedre de petit tamany amb tapa corbada, amb les cares
agafades per tres llaços simples, visibles a les zones on el xapat decoratiu s’ha perdut. Asseguren la peça grapes de ferro al frontis i a
la tapa, a les quals s’afegeixen unes cantoneres gruixudes retallades
a la part baixa. En algun moment va tenir potes, de les quals es
conserven els forats a la fonadura. El pany de ferro retallat amb silueta d’àguila bicèfala i plaques planes, amb la falleba arrodonida a
la part alta, així com les pales de les frontisses amb reblons i cargols
moderns, traeixen una intervenció moderns de baixa qualitat, amb
el farciment de la xapa trencada de la part de darrere. Completa
la ferramenta una petita nansa de ferro en espiral, agafada amb
anelles, potser aprofitada d’un altre moble.
Tota la capsa és recoberta per xapes de closca de tortuga, os i una
fusta fosca que podria ser eben o xicranda, formant estrelles d’os
incloses en un llaç de vuit en fosc, ressaltat per filets d’os, inclosos
dos al frontis, a la part del darrere i la tapa, i una estrella a cada costat, al seu torn a l’interior de quadrats de 45º. Els espais quadrats
resultants entre els rombes que formen les estrelles i el llaç de vuit
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són omplerts amb peces de carei, igual que els interiors dels quadrats grans i els triangles que alternen amb altres d’os que tanquen
tots els plans. L’estat de conservació és regular, amb moltes faltes
i farciments de pasta de mala qualitat.
D’aquests cofrets decorats amb aquest tipus de tarsia d’origen andalusí se’n troben de quasi iguals en museus i col·leccions espanyoles, considerats del segle XVI, com el del Museu Cau Ferrat
de Sitges (inv. 31273, p. 37, i Galán 2005, II, núm. 92008) i
van tenir molt d’èxit a la Nova Espanya, on formaven part del
repertori allà conegut com a “mudèjar” aplicat a una gran varietat
de mobles, sobretot els fets a Campeche, d’on procedeixen alguns
exemplars en col·leccions espanyoles però que se’n diferencien perquè no conserven la unitat decorativa de la nostra peça (fig.1). A
Granada es va continuar fent servir aquest esquema decoratiu en
l’anomenada taracea cartujana, que va perdurar a través d’interpretacions i còpies pràcticament fins a principis del segle XX. MPA
Marès 1979, p. 55, núm. 1830-1843, làm. p. 94
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80-81. Parella d’arquetes
Nova Espanya (Mèxic)
Segona meitat del segle XVII
Cedre, carei i plata
15,1 x 22,3 x 11 cm
i 15,2 x 23,5 x 10,9 cm
MFM 1905 i 1907
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Amb una diferència entre si amb prou feines d’un centímetre,
totes dues tenen la coberta vuitavada a l’exterior i corba a l’interior, que és pintat de vermell mangra. Són recobertes per fora amb
xapes de carei assegurades als costats per dues grapes i abundants
aplicacions de plata al frontis, la tapa i els costats. Tant aquests
com la tapa tenen nanses de plata sobre flors de quatre pètals, més
fina la superior, i grans panys rodons als frontis emmarcats per
àguiles bicèfales, una de més qualitat que l’altra. Amb moltes peces
de plata perduda i el carei en mal estat de conservació, el treball de
la plata, en què no s’han observat marques, consisteix en triangles i
flors de quatre pètals de fil de plata a manera de cordonet formant
una plaqueta amb dibuix senzill de tipus vegetal, alternant amb
altres de carei i altres a manera de petits capolls. Es tracta d’un
treball molt generalitzat a Mèxic i aquest concretament a la ciutat
de Puebla. L’ús del carei hi anava des de les cadires del cor de la
catedral fins a convertir-se en una artesania de tipus quasi popular,
com sembla que és el cas de les nostres capses, menys elaborades i
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més descuidades que les que es conserven en museus com el Franz
Mayer de Mèxic DF o el Luis Bello de Puebla.
La disposició dels triangles de plata com a enquadraments al frontis i els costats recorda les caixes d’obra de tarsia d’origen granadí,
que tant d’èxit van tenir a Amèrica, on s’anomenaven “mudèjars”
(Cat. 79), traslladant a altres materials un concepte anàleg de decoració. A la documentació de Marès conservada al Museu hi ha
una nota per al número 1907: “adquiridas las dos a Hipólito Díez
el año 1946 (5 agosto)”. I un rebut: “recibí de don Frederic Marès
2.500 ptas. Por dos cofrecitos de madera, concha y plata y por
una peineta imperio de bronce y coral. Barcelona 5 de agosto de
1946”. MPA
Marès 1970, p. 20, sala XIV (s/n)
Marès 1979, p. 55, núm. 1790-1818
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82. Arqueta
Nova Espanya (Mèxic)
Primera meitat del segle XVIII
Cedre, carei, ferro, vellut i paper
12,2 x 20,3 x 9,3 cm
MFM 1910
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En forma de cofret amb coberta bombada, sense potes, és de fusta
de cedre amb dues anelles com a frontisses. Sobre una capa de
color groguenc hi ha una xapa de carei molt deteriorada que en
cobreix totes les cares, cosa que produeix una certa sensació de
riquesa. Un gran pany de placa rodona amb rivet calat sobre restes
de vellut vermell ocupa el centre del frontis, mentre que la balda
és plana, curta i de minsa qualitat. L’interior conserva restes d’un
paper rosa i un fons de brancatge. La xapa de carei té dibuixats
uns semicercles amb acabaments dentats gravats mitjançant cinc
línies traçades amb compàs i unes esquemàtiques flors a l’interior.
Estilísticament respon a la producció mexicana d’aplicació de
xapes de carei gravat recobrint escriptoris i arquilles de totes les
mides que des de finals del segle XVI es va fer amb abundància
arreu del territori americà, sobretot a Mèxic, després d’un període
de combinacions amb os i fustes fosques i dibuix, anomenada allà
modernament com a mudèjar, de què es conserven uns quants
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exemplars en aquesta mateixa col·lecció. A la ciutat de Puebla se’n
van fer algunes com la nostra amb un dibuix molt elaborat a base
dels mateixos cercles amb els seus fons plens de flors de tipus tropical i altres secants menors a l’interior dels quals s’hi representa
la planta de maguei, enriquits amb aplicacions de plata en forma
de grapes, cantoneres i potes i amb escuts de pany importants. Un
exemple molt rellevant amb l’escut del pany en forma d’àguila
bicèfala procedent de l’església parroquial de Santa María de Baamorto es va exposar a l’Exposició Internacional del 1929 (El Arte
en España 1929, cat. núm. 1235) i un altre amb dibuix més senzill,
amb brancatge a l’interior dels semicercles, però amb aplicacions
de plata molt riques, també del segle XVIII a l’Instituto Valencia
de Don Juan de Madrid (Arxiu Mas G-12743). MPA
Marès 1979, p. 55, núm. 1819-1829
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83. Arqueta
Nova Espanya (Mèxic)
Primera meitat del segle XVIII
Cedre, carei i plata
15 x 22,5 x 14 cm
MFM 1915
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Amb coberta lleugerament prismàtica i tapa que encaixa amb el
cos, és tota recoberta de xapa de carei de to vermellós. Totes les
cares són subratllades per dues línies de plata i hi ha dibuixats mitjançant minúscules puntes de plata les figures d’animals afrontats:
dos lleons i dos ocells flanquejant una figura central, dos lleons
més mirant cap enrere a la part de darrere i un cervató i llebres, i
una corona reial centra la coberta entre dos més. Una nansa fina i
unes petites potes en forma oberta completen la decoració.
És un bon exemple de l’adopció de motius europeus. En aquest
cas l’esquema reprodueix la tradició anglesa o holandesa dels grans
cofres de cuir decorats amb tatxes daurades, amb els lleons flan-

Sumari Galeria Bibliografia

quejant la corona però tractats d’una manera simple i ingènua,
dibuixant animals propis de la fauna americana, d’una manera més
maldestra però comparable als animals que també es representen
amb altres materials, com els de l’arquilla escriptori d’aquesta mateixa col·lecció (Cat. 90), i amb un treball característic que arriba
fins avui en el tractament de la incrustació de petitíssimes puntes
de plata sobre el carei, propi de Puebla, repetida més tard per
artesans d’altres localitats de Mèxic. MPA
Marès 1979, p. 55, núm. 1819-1829
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84. Cosidor / tocador
Puebla, Nova Espanya (Mèxic)
Primera meitat del segle XVIII
Cedre, xicranda, eben, fusta, cirerer (?), boix, fusta ebenitzada, mirall i ferro daurat
17,7 x 45,3 x 31,5 cm
MFM 4391
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És una caixa de tapa plana ressaltada, així com el sòcol, per motllures ondades que podrien ser d’època posterior, amb l’exterior
xapat amb tarsia geomètrica. A l’interior té un buit ampli amb
compartiments al costat dret, possiblement afegits, i mirall amb
lluna de mercuri a l’interior de la tapa emmarcat mitjançant llistons ondats. La decoració exterior, a base d’una placa de carei
entre requadres geomètrics que alternen l’os i la xicranda amb acabaments de cercles d’os, es repeteix a la tapa en un disseny enllaçat
de xicranda filetejat d’os emmarcant una xapa de carei sobre fons
vermellós i amb roleus d’os als angles.
L’interior té marqueteria amb dues files de fusta de color cirera
que alterna amb xicranda. Pany i frontisses són de ferro daurat de
qualitat mitjana, amb una de trencada. Hi ha restes de cordó de
passamaneria per evitar la caiguda de la tapa. La part de darrere té
la fusta clara amb un filet formant un requadre.
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Aquest tipus de capses, que podrien tenir la funció de cosidor o
tocador, ja que tenen mirall interior, van fer-se abundantment a
Espanya i Amèrica Llatina. L’exterior recorda les que es conserven
a la Catedral de Santiago de Compostel·la, procedents de tallers
mexicans, mentre que l’interior recorda la marqueteria de Puebla
de gran importància a la segona meitat del segle XVIII. Pot corroborar aquesta adscripció l’ús de les motllures ondades, també
constant a l’ebenisteria de Nova Espanya, així com la distribució i decoració interna en altres de similars d’aquesta procedència
(Aguiló 2004, no publicat). MPA
No catalogada anteriorment
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85. Arqueta
Terra Santa (Palestina)
Segles XVIII-XIX
Pi, nacre, eben i altres fustes
24 x 61,5 x 32 cm
MFM S-10227
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De mida mitjana, de fusta de pi, amb tapa plana i faldó retallat,
aquesta arqueta és adornada amb sanefes de tarsia bicolor i petites plaques de nacre d’aproximadament dos centímetres. La tapa,
amb una mica de volada, té el caire inferior inclinat i recobert de
triangles de nacre decorats amb motius clàssics pintats de negre,
color que defineix una retícula que serveix de fons a tres sols formats per tres peces grans en relleu de nacre llis que alternen els
fons en vermell i negre amb els raigs pintats de verd i ocre, tot
plegat emmarcat per sanefes florals i geomètriques. La retícula es
repeteix al sòcol fistonat. A la cara frontal, l’emblema franciscà i
l’anagrama de Crist gravats en negre entre querubins i verds xipresos als extrems flanquegen l’escena de la Nativitat. Als costats hi ha
el mateix motiu circular, camp apte per ser decorat amb escuts o
emblemes entre dos requadres amb tarsia geomètrica de rombes.
Tots aquests motius són inserits en requadres de peces de nacre de
vores retallades subratllats a més per un cordó bicolor.
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En va ser aclarida la procedència a partir de la documentació publicada per Arce el 1956 dins les comandes realitzades pels “conductors” de les expedicions o conductas per als benefactors de Terra
Santa.
Són arquetes similars, amb plaquetes pintades i només alguns elements tallats com el pany de nacre en forma de cor amb espines en
relleu i la Transverberació de santa Teresa, la de l’antiga col·lecció
March de Mallorca i, “sense sants”, com se sol·licitava en algunes
conductas, la de la col·lecció Shell de Graz (Berger 1998, núm.
196).
Formava part de les col·leccions de Frederic Marès abans del 1946.
MPA
Aguiló 2006
Marès 1958, p. 83, làm. 60
Marès 1977, il. p. 384
Marès 1979, p. 134, núm. 732, làm. p. 163
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86. Capsa
Terra Santa (Palestina)
Pi, olivera (?), noguera, nacre, banya (?) i ferro
Segle XVIII-XIX
9,5 x 17,5 x 9,2 cm
MFM S-10230
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La capsa és dividida en dues parts. A l’esquerra dos calaixets amb
tiradors lleugerament transparents com de banya s’obren al frontis
per sobre dels quals s’accedeix a la part de la dreta, actualment
coberta per una tapa nova de noguera, que conté un recipient metàl·lic molt deteriorat i amb restes de pintura verda que amaga el
sistema de construcció de la carcassa. Tota xapada amb plaques de
nacre pintat de negre amb faltes sobretot als frontis dels calaixos,
reposa sobre quatre potes clavades de secció cilíndrica així mateix
amb petites xapes de nacre trevolades.
Els frontis de les petites gavetes porten una placa més gruixuda
que destaca sobre les més fines, a manera d’enquadrament amb
decoració vegetal. El treball de la resta s’ha realitzat amb plaquetes
rectangulars petites col·locades horitzontalment enganxades i pintades més tard. A la tapa superior esquerra (falta la dreta) se situen
els emblemes de l’orde tercer de Sant Francesc i del Sant Sepulcre.
A la dreta del frontis s’hi representa sant Pere amb la creu i un
àngel, els sants Joans, un a cada costat, i a la part del darrere,
una escena representant Caín atacant Abel, possiblement com a
recordatori del contrari a la missió franciscana. Els gravats es corresponen amb les estampes que apareixien als missals i les bíblies
de gran difusió que feien servir els franciscans de Terra Santa. En
aquest cas estan tretes clarament d’estampes a l’aiguafort.
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No és gaire clar l’ús donat a aquest objecte, ja que el contenidor fet
malbé de la dreta no pot tenir relació amb els Sants Olis, que no
en deteriorarien la fusta. La denominació “capsa secreter” podria
suggerir potser la presència d’un tinter el contingut del qual podria
corroir efectivament el metall.
Entre els objectes que apareixen recollits a les conductas se citen
amb destí a la família reial “baulitos de buen nácar blanco y buen
relieve los que lo tengan todos ellos con las armas reales y de Tierra
Santa. Cuídese que no los tiñan por dentro sino que vengan en el
color natural de la madera, procúrense buenas cerraduras si las hay
por allí y si no que las arreglen tal qual se pueda”.
Totes les advertències van servir perquè els artesans de Jerusalem,
Betlem i Ain Kàrem s’esmercessin a perfeccionar les seves manufactures de fusta i nacre com aquesta.
En una fitxa antiga de l’Arxiu Mas (Vic 6/2419) hi figura com
a pertanyent al Museu Episcopal de Vic. Se’n conserva una fitxa
descrita com a “cajita secretaire”. MPA
Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de Vich 1893, p. 391, núm. 255
Marès 1948, p. 13
Marès 1958, p. 83, vitrina núm. 8
Marès 1979, p. 134, núm. 732, làm. p. 163
Aguiló 2006
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87. Caixa estoig de viatge
Colònies portugueses d’Orient
Segona meitat del segle XVII – principis del XVIII / primer terç del XX
Teca, banús, xicranda, os, ivori, ferro i metall
60 x 112 x 56,5 cm
MFM 4405

174

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Caixa de buc prismàtic de quatre posts de teca unides a biaix per
abraçadores laterals i cantoneres de ferro. Fonadura i tapa d’una
sola post també de teca, la qual mostra un perfil encadellat que
permet l’encaix en el buc. És reforçada al revers per llistons perimetrals i verticals encastats entre si i encolats, i queda subjecta
l’estructura mitjançant tres frontisses encastades rectes. Totes les
cares vistes presenten una decoració sobre la base del joc cromàtic
dels materials, regruixos de xicranda enclavillats al buc mitjançant
clavilles de banús, i un doble filetejat d’ivori. En el cas de la cara
davantera, els laterals i la tapa, hi trobem uns estilitzats motius
vegetals d’ivori gravat sobre fons negre de banús i que s’endinsen
lleugerament en la gran superfície ocupada per la teca. L’element
més ressenyable, tanmateix, el trobem a l’anvers de la tapa, amb
un gran escut caironat ricament decorat amb motius vegetals i
elements estilitzats provinents del models grotescos renaixentistes
i dos personatges nus coronats que s’allunyen amb cistells plens
de flors sobre els seus caps. L’origen de l’escut és inventat, amb
quatre campers quarterats i un cinquè camper caironat al mig amb
quatre estels, tres de set puntes i un de sis. Tots els elements són
de distintes mides i amb una sorprenent barreja d’animals, torres,
castells i creu; tots plegats d’un escut decoratiu.
Les cantoneres, les abraçadores i els elements que subjecten les
nanses són de xapa de ferro vogides, calades i gravades. Tot plegat
ens remet a la combinació de formes rectangulars i apuntades de
les guarnicions dels mobles orientals fets per a l’exportació europea.
El moble presenta algunes restauracions amb faltes de xicranda
en un lateral, substituït per regruix de banús, així com filetejats i
elements de marqueteria plena d’os substituïts per vori, més blanquinós. La part de darrere del buc, d’una sola post, és oberta i la
fixen tres cues d’oronella encastades només visibles des de la cara
exterior.
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La caixa va patir un important procés d’envelliment, més enllà de
les restauracions. D’una banda, s’hi afegiren els dos escuts de pany,
que no arriba a amagar la petjada dels antics; més grans i apuntats, i sens dubte de millor concordança amb la resta dels metalls.
D’altra banda, el nou escut mostra una dependència iconogràfica i
estilística amb els mobles de l’antiga Corona d’Aragó decorats amb
motius grotescos embotits d’os.
La tipologia del moble i els materials emprats, la teca i altres fustes tropicals; el tipus de construcció, més propera a l’oriental; els
elements decoratius en filetejats i metalls; ens situen la peça a la
segona meitat del segle XVII dins les produccions que es feien a
Orient, segurament en les colònies portugueses, per a l’exportació
cap a Europa. Tanmateix, a principis del segle XX la caixa patí
un embelliment amb la inclusió de l’escut i els dos tapaboques,
segurament en mans de l’antiquari valencià Enrique Gomis, de
qui tenim l’etiqueta del seu negoci encolada a la fonadura del
moble (ENRIQUE GOMIS / ANTIGÜEDADES Y MUEBLES /
NAQUERA 2 / VALENCIA), i que sabem, gràcies als comentaris
d’Alice van Leer Carrick (Carrick 1930, p. 195),6 que cap al 1930
havia fet el mal pas de deixar les antiguitats per dedicar-se a les
reproduccions.
Tot i la transformació, cal dir que la primera funció de la caixa
era la de moble contenidor i de viatge, i que dóna la pista sobre
la riquesa material o el valor de la peça que devia contenir i per a
la qual segurament es va fer a mida. S’hi suma el fet de tenir dos
panys, i la cura amb la qual s’ha treballat l’interior del moble.
Malauradament, cap element estructural no informa de l’element
que devia contenir ni qui degué ser-ne el propietari. El 1944 ja
formava part de les col·leccions de Frederic Marès. AM
Marès 1977, p. 452
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NOTES
1. Obras de Ultramar en Medina del Campo 2007.
2. “Las mandas forzosas y acostumbradas” per la quantitat de tres rals,
obligades als testaments des de temps de Felip III, eren per a la redempció dels captius i per als Llocs Sants.
3. Berger 1998.
4. Inventario artístico de Logroño 1986, p. 135.
5. No caminho do Japao 1993.
6. Vull agraïr la troballa d’aquesta dada a Ernest Ortoll i Mónica Piera.
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Els escriptoris
María Paz Aguiló

Frederic Marès no es va interessar gaire en l’adquisició d’aquesta mena de peces de mobiliari, a part de la seva coneguda predilecció per l’escultura, possiblement per motius
de dimensions, ja que l’escriptori és sempre una peça gran, que a més solia necessitar un
suport i ocupava bastant d’espai, al marge que potser perquè ja no era fàcil al seu moment
trobar-ne peces importants o amb peculiaritats interessants de diverses procedències. Marès
preferia les peces més petites i va recollir només de manera testimonial dos escriptoris relacionats amb la zona catalana, dues interessants peces ja del segle XVIII (Cat. 91 i Cat.
92), no habituals a les col·leccions de mobles espanyols. En canvi, va adquirir-ne alguns de

‹ Detall d’escriptori (Cat. 90).
Sumari Galeria Bibliografia

Detall d’escriptori (Cat. 88).
179

Detall d’arquilla (Cat. 89).

mida mitjana, com ara arquilles amb doble tapa i calaixos a l’interior, una d’alemanya (Cat.
89), una altra de mexicana (Cat. 90), una altra de catalanoaragonesa (Cat. 88) i una altra
de singalesa molt més petita (Cat. 93), totes pertanyents en un moment donat al Museu
Episcopal de Vic. Quasi totes les d’aquesta procedència estaven en un estat de conservació
regular de manera que van patir possiblement abans de ser adquirides restauracions i repo-
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sicions importants. Les parets buides, al mig o a tot el fons del moble que hi ha en algunes
d’aquestes (Cat. 88) són indicis clars de restauracions i reposicions, si no de caixes noves on
s’han introduït cossos de gavetes més antics, com ara l’escriptori o arquilla de marqueteria
tirolesa (Cat. 89) de procedència d’aquest lloc.
Pel que fa als escriptoris, arquilles i arquimeses segons la terminologia catalana, que a poc a
poc s’estudien, cal tenir sempre en compte la gran quantitat de falsificacions i “interpretacions” existents, de manera que es tracta de peces que cal afrontar amb molta cautela. A les
tipologies bàsiques, estudiades al seu moment, cal afegir-hi nombrosíssimes variants locals,
influències externes i interpretacions, que configuren un món bastant diferent dels tipus a
que estàvem acostumats, el qual no pot ser objecte d’aquestes línies.
Dues consideracions ens semblen útils atès l’estudi dels escriptoris. D’una banda, cal no
oblidar que l’escriptori de finals del gòtic i el Renaixement es referia a una estança o habitació no gaire gran on podia haver-hi aquesta mena de mobles o només taula, cadira, i
prestatges o calaixos. A més de la constatació documental, una simple revisió dels elements
inventariats en algunes col·leccions importants ens fan veure la impossibilitat de guardar les
grans quantitats de coses que se citen en un moble que, fins i tot els més grans, no passava
d’un metre de llarg per cinquanta o seixanta centímetres d’alt. D’altra banda cal tenir en
compte que l’escriptori, arquilla, paperera o arquimesa, com el veiem avui no era un element utilitari. Quasi mai estava destinat a escriure, sinó que cal considerar-lo, com es feia,
un element de luxe, d’ostentació, com més decorat o rar més interessant, i només en alguns
casos, els més senzills, un moble per conservar papers, monedes, etc. Així ho demostra la
utilització com a element destacable a les natures mortes valencianes, en les descripcions de
viatges i personatges importants i en els desitjos expressats pels reis i la noblesa buscant la
raresa, el material exquisit i la singularitat, fins ben avançat el segle XVIII quan s’ajuntaran
la utilitat i la bellesa, i se n’arribaran a constituir magnífics exemplars de disseny i matèria
pràcticament fins avui.
Al segle XVIII el terme “escriptori” denomina un nou tipus de contenidor compost d’una
base de calaixos grans sobre la qual descansa un cos que tanca amb una tapa a 45º i que
amaga a l’interior una sèrie de calaixets i compartiments. Aquest moble, que no té gaire a
veure en la forma amb el model damunt comentat, passarà a ser el moble utilitzat per guardar-hi també documents, diners i altres objectes de valor. La seva introducció és influïda
per Anglaterra, tot i que formalment serà més propera als models de la península italiana.
A Catalunya acostuma a adquirir grans dimensions i es treballa amb fustes i tècniques comunes del moble català de l’època. Com als models anglosaxons, sobre l’escriptori podia
descansar un cos en forma de llibreria, que es va passar a denominar a l’època escriptori amb
canterano o, per simplificació, canterano.
Sumari Galeria Bibliografia
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88. Escriptori
Catalunya
Elements del segle XVI i factura del segle XIX
Noguera, os, boix, fusta de ribera i ferro
24,5 x 43,5 x 24 cm
MFM 4401
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Té cinc calaixos darrere una tapa abatible, tota de tarsia exterior
i interior amb el pany perdut, dues frontisses amb claus a dins
daurats i envernissats.
Excepte dos de noguera on s’aprecia el treball amb aixa, la resta
dels prestatges van ser substituïts en un moment donat, igual que
la carcassa amb les parets buides, que porten als caires motllures mixtilínies encolades, mentre que els prestatges només mitja
canya, un dels quals molt restaurat. Als frontis dels calaixos amb
falta de motllures i altres fruit de restauracions, se situen tres tiradors de botó i un de gerreta, als centrals dels quals es fan servir
claus o grapes en comptes d’estrelles. El calaix inferior correspon a
una safata. La fonadura, molt, subjecta les xarneres amb tres claus
de forma romboïdal i s’hi adverteixen els llaços amb els costats i
forats per a potes. Al catàleg de Vic (1893) hi figurava com de sis
calaixos, i “falta la cerradura que era de plata y tiene los goznes de
hierro dorado”.
Al frontis, l’interior de la tapa i els costats, la decoració és formada
per una retícula. La figura és un polígon o estrella de quatre puntes
enllaçats en octàgons, tot plegat dins el doble filet de boix, que no
es percep a mitja distància. La tapa frontal està en bon estat i té la
retícula formada per una doble línia en què les flors de vuit pètals
són acompanyades de triangles que formen octàgons enllaçats que
deixen veure un rombe al seu torn entrellaçat i centrat per flors de
quatre pètals també fets a base de rombets d’os. Les frontisses són
visibles també amb tres grans claus a l’exterior.
La distribució interior és l’habitual en aquest tipus de moble, però
no el calaix inferior a manera de safata. La decoració de tarsia dels
frontis de les gavetes és aparentment igual, però un dels calaixos, el
del tirador de gerreta, té les estrelles més grans. La caixa en si està
molt deteriorada i s’hi observen restes abundants de corcs i zones
amb moltes pèrdues a la part del darrere, on es veuen llaços petits
i les grapes de les frontisses. El pla superior porta una decoració
diferent de la dels altres frontis. Les flors són semblants però l’entrellaçament de boix és fet de quadrats lobulats a manera de trèvols
de quatre fulles, amb bastantes faltes a la tarsia. A la tapa hi ha
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pèrdues i marques de claus a les vores. El buit del pany desaparegut se centra exactament sobre un dels rombes de boix resultants.
En estudis anteriors vam advertir la identitat d’aquest tipus de
decoració amb la tarsia catalana anomenada de pinyonet, versió del
popular grano de trigo aragonès.
Del mateix tipus de treball és l’escriptori de la col·lecció Lázaro
Galdiano (inv. núm. 158)1 del qual ja vam advertir la similitud
dels frontis amb les portetes i vam considerar treball català de la
segona meitat del segle XIX. En aquest cas amb certa cautela cal
referir-se a models com les caixes del Museu Episcopal de Vic (cat.
p. 366) o la del Museu Balaguer de Vilanova i la Geltrú (Aguiló
1993, p. 52 i 55).
Els exemplars conservats a Catalunya, junt amb les aportacions
documentals de Piera (2007, p. 72) respecte a la produccció
d’arquilles i arquimeses (escritorillos i escritorios, en la documentación castellana) de tallers barcelonins, permeten acostar l’origen d’aquesta arquilla a la producció catalana del segle XVI, en
la llavors anomenada obra de tarsia i modernament generalitzada
com a pinyonet.
Resulta interessant l’abundància i la varietat d’entrellaçaments de
boix, treball d’origen andalusí, però que es troba ja als exteriors i
les tapes dels escriptoris de talla aplicada de principis del segle XVI
i que continuarà als espais decorats d’aquesta manera a les tradicionals caixes catalanes fins ben entrat el segle XVII. Les flors de vuit
pètals d’os ressaltades amb trianglets també d’os, són idèntiques a
l’arca o caixa del Museu del Disseny de Barcelona (Piera-Mestres
1999, p. 102), fins i tot l’excessiva geometrització de les retícules
que formen les superfícies recorden massa els estudis geomètrics
de mitjan segle XIX. MPA
Aguiló 1987, p. 104, fig. 31
Aguiló 1993, núm. 131
Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de Vich 1893, núm. 823,
p. 371
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89. Arquilla
Tirol
Segle XVI amb intervencions del segle XX
Cedre, noguera, pi, caoba, palosanto (?), freixe i ferro en part argentat
43 x 51,5 x 26 cm
MFM 4403
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Seguint els esquemes d’un tipus de moblets anomenats a la documentació d’arxiu en castellà escritorillo de estrado des de finals del
segle XVI, sorgits a imitació dels de més grans dimensions, amb un
destí diferent, acostumen a distribuir els frontis en vuit gavetes de
dues mides al voltant d’una porta central, amb un interior buit. Els
dos inferiors en el nostre cas són aparents, ja que en realitat només
corresponen a un de sol. Realitzats interiorment de fusta de cedre,
de poc gruix amb llaços fins, conserven puntes antigues al costat de
modernes. Els seus frontis presenten una xapa de marqueteria de
diverses fustes naturals i algunes de tenyides que dibuixen petites
construccions. Tots plegats, inclosa la porta, són flanquejats per
motllures de secció múltiple i s’hi observen empremtes de tiradors
i nanses als costats.
El buit central darrere la porta és executat curosament amb els
costats, la solera i la cara interior de la porta ressaltats mitjançant
una àmplia platabanda de fusta fosca que s’assembla al palosanto.
Les pales interiors de les frontisses conserven restes d’argentat,
mentre que el pany visible és molt simple, de pestell amb palastre
gran i quatre claus, i sembla afegida posteriorment a l’execució
del moble.
L’exterior de la caixa sembla modern, configurat amb caires corbats i amb potes afegides, potser un adob per conservar un frontis
de gavetes que a l’origen devia anar amagat per una tapa, com era
habitual en aquest tipus de peça.
La decoració dels frontis respon al treball conegut com a tarsia
sud-alemanya, original de la ciutat d’Augsburg a la segona meitat
del segle XVI, treball de marqueteria de petites peces de fustes
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variades, aplicades amb petites puntes de fusta a la base, que representen paisatges urbans sense gaire perspectiva de clara inspiració manierista, on el terreny apareix lleument ondulat amb
esquemàtiques plantes realitzades de fusta tenyida de verd, que,
de manera inquietant, emergeixen de les teulades de les bigarrades
cases, esglésies, arcs, petites cúpules, muralles, ponts, etc. Només
la porta central sembla una vista amb un mur ruïnós, amb un fust
de columna trencat en primer pla i la ciutat més allunyada.
Les similituds d’aquesta peça amb altres de contemporànies existents en museus i col·leccions espanyoles, com la del bisbat de
Sogorb (El Arte en España 1929, cat. núm. 1806), permeten apreciar plantilles similars a la distribució dels paisatges, sobretot les
centrades per portes de ciutats en forma d’arcs dovellats, molt repetits a la nostra. A excepció del paisatge en ruïnes central, aquesta
reiteració s’acosta més a la producció seriada d’àmbit sud-tirolès,
que es va prolongar durant el primer quart del segle XVII, que a la
mateixa ciutat d’Augsburg.
Per les dimensions respon al tipus mitjà de dues portes amb la
mateixa distribució que molts altres, entre els quals destaca el
del Museu de Leipzig (Möller 1951, núm. 46), ja classificat com
d’aquesta procedència, i se’n troben exemplars relacionats al Bayerische Nationalmuseum (Himmelheber 1997, p. 22) i al Museo
Nacional de Artes Decorativas de Madrid (MNAD 2735; Aguiló
1993, cat. núm. 140). MPA
Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de Vich 1893, núm. 2194,
p. 374
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90. Escriptori
Oaxaca (Mèxic)
Segona meitat del segle XVII – segle XVIII
Cedre, sumac, caoba, eben, ferro i paper
25,6 x 37,5 x 27 cm
MFM 4400
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Arquilla escriptori de mida petita amb doble tapa. La superior
deixa veure cinc compartiments de mides diferents i la frontal
abatible ensenya quatre gavetes. El registre superior correspon als
compartiments accessibles des de dalt, mentre que la resta componen tres calaixos, un d’inferior corregut i dos al registre central. Els
tres accessibles al davant tenen panys apaïsats, és a dir, amb forat
del pany disposat horitzontalment, visibles a l’interior.
Són de ferro el gran pany aparent, retallat amb balda en ziga-zaga,
les dues pales de frontisses que fixen la tapa frontal i les tres de la
superior, totes retallades amb extrems subjectats amb cargols de
ranura, amb pius picats molt decorats. Aquest detall dels cargols i
el retall inferior de l’escut del pany en forma d’àguila bicèfala modernitzada, amb les ales i la cua ratllades que tanmateix permeten
observar complet el cap de lleó gravat darrere seu fan pensar en
un treball modern.
Reconstruït a la part de darrere i un lateral, amb els dos calaixos
petits folrats de paper, presenta alguna falta de xapat a la zona inferior del davant. Les potes de bola semblen una addició posterior.
Totes les cares del moble, inclosa la de darrere són decorades amb
xapa de sumac i figures d’animals gravades ressaltades amb tinta
negra, de dibuix maldestre. Al frontis un cavaller amb un falcó i
una dama amb un ram de flors flanquegen la figura ajaguda d’un
lleó somrient, que es repeteix dues vegades a l’interior de la tapa
i al centre de la part de darrere, flanquejat aquí per quatre sols,
motiu que es repeteix a l’interior de la tapa superior, centrant-ne
la composició exterior, en què dues figures amb capa, esbossades o
realitzades amb poca traça, mitjançant ratllat i siluetejant ombrejat, insinuen una escena de desafiament amb una espasa desembeinada el de l’esquerra. En aquesta cara es perceben clarament
les puntes de subjecció de les xapes de la fusta que s’estenen sobre
la superfície del moble. Totes les cares exteriors són emmarcades
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per filets de caoba i greca també bicolor. Els frontis de l’interior,
diferenciats per les parets de color fosc a manera de motllures,
porten gravats grotescos, caps amb panotxes i corns de l’abundància, emmarcats per ziga-zaga com a enquadrament. N’hi ha una
que es repeteix com a cap central amb panotxes sobre fons ratllat
a l’interior de la tapa superior flanquejat per quatre sols. Al calaix
inferior hi figurava la nota manuscrita “ofrecer 100. Hoy 1º julio
1885 ofrecer pagar 100 rs. de vellón, a un francés”.
D’execució maldestra, aquesta peça reflecteix la capacitat d’interpretació dels artesans oaxaquesos a partir d’estampes centreeuropees, les mateixes que es feien a Alemanya sobre cofrets de ferro i
van circular arreu del territori hispànic, als quals s’afegien motius
pròpiament americans: serps, panotxes, sols, vents, etc. Els gravats,
interpretats de manera ingènua o amb poca traça, reprodueixen
en aquest cas els emblemes de Nicolaus Taurellus i de Reussner del 1571 il·lustrats per Jost Amman a Roseo Rosa vivit Odore
(Henkel-Schöne 1967, p. 291), amb el ram de roses transformat
en panotxes.
La identificació de la fusta de sumac ha estat descoberta fa poc
(Corrales, 2011), cosa que afegeix un nou valor a aquest tipus
de producció. La nostra peça no és de gaire bona qualitat, però
molt il·lustrativa de la producció en voga a finals del segle XVII i
principis del XVIII.
En col·leccions espanyoles es conserven peces similars de diferents
qualitats. El dibuix de poca qualitat i la poca traça de l’execució
del treball i la marqueteria de la nostra, sobretot la del pla superior, podrien posar-se en relació amb altres de la col·lecció Junyent
(1961, núm. 206) que van passar a la Fundació Juan March (1979,
cat. núm. 131 i 274; Aguiló 2004, no publicat, cat. núm. 146). MPA
Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de Vich 1893, p. 373, núm.
1667
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91. Escriptori
Girona. Catalunya
Segle XVII – primera meitat segle XVIII
Noguera, boix, fusta de ribera i ferro
47 x 75,2 x 30,5 cm
MFM 4404
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Escriptori del model d’arquilla, és a dir, sense porta. El buc construït amb posts emmetxades al biaix amb les metxes ocultes i reforçades per claus, amb una distribució de tres fileres d’iguals mides
de quatre calaixos superposats. Els calaixos en fusta de ribera amb
una cua d’oronella, al davant molt ample, i dues al darrere, i la
fonadura clavada. El frontal dels calaixos, massís de noguera amb
motllura de bec d’oca al perímetre, està decorat amb embotit de
boix que dibuixa escenes d’aus que reposen sobre branques, emmarcades en filet. Els calaixos obren amb pom tornejat. Els costats
i el tauler tenen filetejats que dibuixen formes geomètriques. Tant
la tècnica com la temàtica de la decoració són molt habituals en
la producció de mobles barrocs de Catalunya, sobretot de les comarques gironines, realitzats amb bona qualitat i precisió en els
detalls. La mateixa temàtica dels ocells sobre branques s’utilitza
insistentment als frontis de les caixes del segle XVII, mentre que
durant el segle XVIII s’estén a armaris, calaixeres i escriptoris.
Aquesta peça destaca per l’intel·ligent sistema de tancament, ja que
una sola clau trava dotze calaixos, cosa que abarateix costos i evita
foradar el davant de cada calaix. El mecanisme funciona a partir
dues barres de ferro verticals amb osques, situades al costat dels dos
envans que separen la filera de calaixos central, de manera que en
tancar l’únic pany del moble, situat al calaix inferior central, les
osques pugen i tanquen de cop tots els altres calaixos.
El sistema de tancament dels mobles ens portaria a temes d’estudi de gran interès que ara només podem apuntar. Per començar
caldria endinsar-se en l’organització del treball intergremial. En
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aquest cas, seria interessant descobrir com s’estableix la relació
entre el manyà i el fuster, i profunditzar sobre qui és el responsable d’un enginy mecànic com aquest i de quina manera s’arriba a
portar a terme. Si, com informa la documentació, normalment el
fuster fa la feina i col·loca els panys una vegada el moble és venut,
des del primer disseny s’ha hagut de pensar la forma de solucionar
el tancament, ja que en el nostre cas fins i tot la mida interior del
calaix central és menor per poder incloure-hi el pany sense que res
no sigui visible exteriorment. Això ens porta a la qüestió de fins a
quin punt els artesans de l’època moderna aborden assumptes com
ara la funcionalitat, i si s’escau l’equilibri entre bellesa i funció,
especialment interessant en mobles com ara els escriptoris, amb
valor de representació a més de pràctic.
D’altra banda, aquest moble permet apuntar la qüestió de la seriació de models i l’ús de plantilles en mobles de construcció manual.
En el nostre cas, ens trobem davant d’un moble que disposa d’un
tancament del qual no coneixem altres exemplars, però que fàcilment podria haver-se repetit, atès que els tallers tendien a estalviar
temps i a repetir els dissenys més reeixits; estalvi que és evident en
la representació dels ocells dels calaixos, el dibuix dels quals es repeteix gràcies a l’ús de plantilles. Aquests elements que faciliten la
feina i estalvien costos els trobem als inventaris dels obradors, i ens
ajuden a entendre el sistema de treball a l’època preindustrial. MP
Llonch 2014, p. 99, il. p. 98
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92. Escriptori
Mallorca
Segle XVIII
Pi, roure, caoba, fusta de fruiter, boix i metall
57 x 73 x 37,5 cm
MFM 4394

190

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

De proporcions quadrades amb tapa frontal abatible i amb l’estructura de l’armadura de pi i l’interior dels calaixos de roure. Té
a l’interior quatre calaixos de frontis doble i quatre de menors a
l’entorn d’un de central quadrat, que és flanquejat a manera de
portalada per dues columnes salomòniques amb pedestal i entaulament, rere les quals s’amaguen sengles secrets. La part de darrere
està formada per posts verticals i té potes tornejades.

descentrada i dos rombes al pla superior. Excepte a la tapa on les
xapes estretes es disposen cap al centre, a la resta les figures geomètriques senzilles es formen mitjançant llistons adequant les vetes
per ressaltar el dibuix reforçat per un to més fosc entre els dos filets
de fruiter que al seu torn és la fusta feta servir per als tiradors, els
dibuixos al frontis dels calaixos i els caires de les parets, ressaltats
mitjançant disseny en diagonal.

Tot el moble és xapat a l’exterior i l’interior amb fusta de caoba
tallada en llistons sobre la qual s’aplica un disseny lineal de filets
de fusta de fruiter que compon alhora la decoració dels frontis i
els costats. L’exterior de la tapa, el pany de la qual ha estat arreglat
fa poc tapant-ne el buit amb un quadrat de marqueteria, té com
a principal decoració una gran petxina de fusta de fruiter dins un
ampli requadre format per un filet mixtilini de la mateixa fusta.
Amb un disseny diferent el mateix enquadrament es repeteix als
costats, centrant un gran rombe, i a l’interior de la tapa, ara només
a base de línies rectes emmarcant una estrella doble de vuit puntes

La forma de construcció és pròpia del segle XVIII avançat i pel
disseny decoratiu es podria relacionar amb la producció mallorquina, en què és molt habitual la disposició dels llistons de les
marqueteries i els filets mixtilinis en diversos materials des de l’os
fins a la plata, de mitjan segle XVII al XIX. A més de la tarsia que
amaga el forat de l’antic pany, el moble ha patit intervenció als
calaixos, i la petxina podria molt ben ser d’època posterior. MPA
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No catalogada anteriorment
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93. Arquilla
Sri Lanka
Segle XVIII
Pamburus o meela, ivori i llautó daurat
18,4 x 24,3 x 16,9 cm
MFM 1879

192

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Petit escriptori o arquilla de dues portes i pany central amb totes
les cares exteriors profusament tallades amb vori sobre una placa
metàl·lica daurada de fons. A l’interior hi ha cinc calaixos horitzontals i un de vertical central, de doble alçada i amb decoració
idèntica a l’exterior de les portes. Els emmetxaments interiors
desiguals i de poca qualitat, han estat reforçats mitjançant claus
de cabota negra, en una restauració precipitada. Les plaques són
totes subjectades a la fusta mitjançant cinc puntes cada una, de
cabota rodona daurada i realçades en negre. Les nanses laterals
són de secció poligonal, sobre flors iguals de les que subjecten
els tiradors, plans en forma de pinya i decorats de negre, igual
que les cantoneres i frontisses a l’exterior, tots plegats gravats en
negre amb fruites i flors, i el gran pany d’àguila bicèfala coronada.
S’hi conserven unes petites potes en forma de bola, que, com que
estan desenganxades, mostren la forma d’inserció fent servir un fil
enrotllat. Tant aquestes cinc com els interiors són d’una fusta clara
de color ataronjat.
La decoració feta servir és de tres tipus: un estès per totes les cares
exteriors i les portes exclòs el pla superior, que consisteix en talla
vegetal carnosa en una composició simètrica de tipus occidental
dins d’un arc de mitja punta sobre pilastres, tot plegat farcit de
petites talles i requadres; la segona, als frontis dels cinc calaixos,
té dos lloros afrontats bequejant la flor del tirador als quatre petits i dos dracs afrontats al superior i la tercera, el pla superior de
la caixa, amb una escena processional amb elefants pujant una
rampa i frisos amb portuguesos i natius, fins a arribar a uns personatges asseguts, tot plegat emmarcat per una sanefa on apareixen
diferents personatges per parelles. A les dues primeres les talles
ressalten sobre plaques metàl·liques daurades. Els costats i la part
de darrere combinen en plaques els roleus occidentals realitzats
amb tècnica oriental, centrant aquells un requadre amb un lloro i
la part de darrere un requadre amb un drac igual que els del calaix
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superior. La fusta pot identificar-se com a pamburus o meela segons el catàleg de fustes de Sri Lanka inclòs en una caixa del Victoria and Albert Museum (Jaffer 2001, IM 2-1920 i cat. núm. 178).
A la documentació del Museu es conserva una referència del catàleg del Museu Episcopal de Vic de les arquetes de marfil amb
una anotació a mà de Dolors Farró on es llegeix: “1 de Sri Lanka
(manuf. Anglesa) Peces petites amb talles de banyes d’hipopòtam
segle XVI-XVII”.
Aquesta peça respon a la manufactura ja del segle XVIII, basada
en formes occidentals decorades amb fullatges i escenes narratives. Els mètodes de construcció eren estandarditzats, igual que les
dimensions i la temàtica, cosa que suggereix l’activitat de tallers
especialitzats. El prototipus podria correspondre al de l’arquilla la
conservada al Victoria and Albert Museum (VAM 1067-1855),
tot i que aquesta respon a les que s’inspiren en gravats europeus,
quasi sempre reproduint Adam i Eva. Algunes, una al Gemeentemuseum de l’Haia (O12-1978) i l’altra a l’Hermitage (E-7583),
van ser adquirides per Pere el Gran de Rússia el 1716 d’un col·leccionista holandès (Jaffer 2002, p. 54).
Les arquetes fetes a Vizagapatan al voltant del 1900, de vori amb
temes semblants, inclosos elefants, ocells, tigres etc., enviades a
l’exposició de Delhi del 1902-1903 eren molt apreciades, fins al
punt que el governador britànic lord Curzon va encomanar-ne
còpies. C. S. Clarke va classificar-les en rares, molt bones, bones
i d’ús, grup al qual potser deu correspondre la nostra per la seva
poca coherència estilística (Eastern Art Objects 1910, p. 17).
El motiu del pany en forma d’àguila bicèfala no és en aquest cas
hispànic. Moltes plaques d’arques xineses per al comerç occidental
portaven aquest motiu, característic de final del segle XVIII com
a peces fetes a la Xina còpies sobre prototipus anglesos (Crosman
1991, p. 253).
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Els dracs alats amb el cos ple d’escates afrontats del calaix superior
es repeteixen al coronament d’una cadira de braços al museu de
Goa, Daman i Diu (Pangim), del qual es desconeix la procedència
(Pinto 1994, p. 43-58). Els lloros afrontats es fan servir també a
la imatgeria de Canton al segle XVIII però procedeixen igualment
d’altres llocs de la Xina.
Potser la part menys coherent és la placa amb la processó de figures humanes i elefants de la coberta. Els personatges natius de
la tapa amb llances podrien respondre a tipus estereotipats singalesos, com els representats a l’arqueta del Museo de Santa María
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de Mediavilla a Medina de Rioseco (Estella 1984, fig. 384-385),
amb vestidures semblants però no iguals a les utilitzades al segle
XVI, més volum i disposició diferent, separada una de l’altra per
un arbre. S’ha parlat fins i tot de la possibilitat que es tracti d’una
interpretació dels models singalesos per artesans influïts per altres
zones, que recorda el sistema de representació de plans sense perspectiva als paravents de Coromandel. MPA
Marès 1979, p. 55, núm. 1830-1843, làm. 94
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94. Escriptori
Torroella de Montgrí. Girona
1775-1800
Noguera, fusta de ribera, llautó estampat i ferro
121,5 x 136 x 68 cm
MFM 3842

196

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Escriptori de gran amplada construït amb quatre muntants que
es prolonguen fins a les potes, els costats amb bastigi i la fonadura amb posts encadellades. El darrere està configurat per posts
verticals engalzades i emmetxades a un travesser inferior. La tapa
és amb posts horitzontals i dos llistons de reforç emmetxats a uns
cinc centímetres dels extrems, i els calaixos amb grans cues d’oronella reforçades amb claus. S’organitza a partir de tres calaixos
llargs i un de superior de menys alçada, que passa desapercebut
sota la tapa a 45º, a què fa de suport quan és oberta. L’interior de
l’escriptori s’estructura a partir de dos bucs de calaixets situats a
cada banda de la capella en forma d’arc de mig punt i que porta a
la part inferior un petit calaix amagat.
El conjunt destaca pels acusats moviments del cos amb un doble
bombament que s’estreny per sota de la tapa. Revela característiques pròpies de la producció de Torroella de Montgrí: peus en
voluta, sòcol mixtilini i construcció ruda. Com en altres mobles
d’aquesta vila, el motlluratge és la tècnica escollida per a la decoració, que dibuixa formes geomètriques a l’exterior i “escames de
peix” al davant dels calaixos interiors. Les motllures es combinen
amb talla vegetal en baix relleu a la part més sortida dels muntants
davanters. Val la pena fixar-se en els tiradors i l’escut de pany de la
tapa, que són els originals, ja d’estètica neoclàssica, i que indiquen
una datació tardana dintre del segle XVIII a pesar de les formes
acusades del cos.
L’estructura i la construcció té molts punts en comú amb d’altres
mobles catalogats com de Torroella de Montgrí i, en concret, amb
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l’escriptori més citat d’aquesta producció, el del la col·lecció del
Castell de Peralada (Piera 2008, p. 161), encara que en nostre el
cas no s’hi ha inclòs marqueteria com a tècnica decorativa. Peces
com aquesta fan entendre la bona anomenada que ha adquirit la
producció de mobiliari d’aquesta vila del Baix Empordà entre els
historiadors i els col·leccionistes.
L’escriptori, actualment conegut també amb el nom de canterano,
és una tipologia de mobiliari que s’introdueix a Catalunya al segle
XVIII per influència anglesa i que aconsegueix una ràpida acceptació (Piera 2006, p. 19-22). La part superior d’aquests mobles substitueix les arquilles i arquimeses dels segles anteriors i era utilitzada
per deixar-hi els objectes de valor, com ara diners, documents i
material d’escriptura, mentre que el cos de la calaixera servia per
guardar-hi roba, substituint les anacròniques caixes. Per tant, cal
considerar que la funció principal de la tipologia és la de contenidor i que la de suport per escriure és només secundària i menor.
Per a aquesta funció es feien servir principalment les taules, que
permetien treballar assegut en una cadira.
Aquest exemplar ha estat recobert de diverses capes de pintura
per contribuir a la seva estabilitat i ha rebut petites intervencions
per reforçar-ne l’estructura. Va estar en ús fins fa uns anys, ja que
Frederic Marès hi guardava documentació. MP
Piera 2006, p. 43, núm. 61
Piera 2008, p. 180
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NOTES
1. Domènech Gallissà-Pérez Bueno 1965, làm. XVII, núm. 34; La colección Lázaro 1926, núm. 423; Castellanos 1984, p. 269; Aguiló 1987,
p. 104, i 1993, cat. núm. 182; Catálogo de muebles de la Fundación
Lázaro Galdiano 2006.
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Les escaparates i capelletes

1

Teresa-M. Sala

La importància de les paraules va més enllà de la pura descripció d’objectes per esdevenir un mitjà d’expressió d’idees que ens permet viatjar en el temps i l’espai.2 L’origen
del terme escaparata procedeix del neerlandès antic schaprade, mot compost de schapp
(prestatge, armari) i una forma frisona del neerlandès, reeden (preparar). Fa referència a
un tipus d’armari que es bastia en algunes finestres dels edificis i que tenia uns porticons
interiors, separats dels vidres pel gruix de la paret, amb la finalitat de mostrar puntes,
brodats, robes, calçats o fineses als que passaven pel carrer, sent veritables aparadors.
És l’antecedent del mot castellà escaparate, moble “donde se aprisonaban infinidad de
menudencias costosas” (Aguiló 1993, p. 23)3 i que el 1726 el Diccionario de Autoridades
defineix com una “alhaja hecha a manera de alhacena o armario, con sus puertas y andenes dentro, para guardar buxerias, barros finos y otras cosas delicadas, de que usan mucho
las mugeres en sus salas de estrado para guardar sus dixes” (Diccionario de Autoridades
1979, p. 554).4A partir del 1650, l’escaparate5 va convertir-se en una espècie d’armari,
amb els frontals i els laterals de vidre, que descansava sobre una taula i amb la mateixa
funció primigènia d’exhibir, encara que cada vegada més amb un marcat desig d’ostentar
els “mil y uno objetos impertinentes” (Aguiló 1993, p. 123).
Aquest mateix mot manllevat del castellà es converteix en l’escaparata en català, “una
vitrina on es guarda una imatge veneranda, un objecte de gran vàlua” (Diccionari Alcover,
BDC XX, p. 296), que habitualment es col·loca damunt d’una consola o d’una calaixera.
Així, als països catòlics hi ha un tipus d’escaparates que hostatgen imatges o escenografies
religioses (González Palacios 1998, p. 241),6 que es popularitzaran al llarg del segle XIX.
En alguns inventaris de béns apareixen escaparates raconeres, amb un armari al peu o bé
recolzant sobre consoles. D’altra banda, les podem distingir de les vitrines perquè no són
un moble íntegre. I també de les capelletes o capelles petites, que poden ser una fornícula amb una imatge exposada a la veneració dels fidels o bé una caixeta que conté una
imatge i que hom duia de casa en casa per a ser-hi venerada com a simulacre de capella,
que s’ha vingut a denominar “capelleta de visita domiciliària” i que no és res més que
una versió popular de les escaparates o capelles que hi havia a les cases senyorials. Una de
‹ Detall d’escaparata (Cat. 98).
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les característiques essencials de les escaparates és que embolcallen
“imatges de vestir”.
Pel que fa als usos, són un tipus de moble-estoig a l’ensems decoratiu
i devocional, és a dir, amb unes formes segons els gustos i els estils a
la moda que protegeixen una imatge que sovint és la del sant o santa
tutelar de la casa que vetlla per la cèl·lula familiar i la protegeix de
qualsevol malaurança.7
També, a la funció de custòdia s’hi afegeix la del guarniment, per al
qual algunes de les més riques destaquen per una vestimenta de teixits
cars com el setí, confeccionada amb puntes, calats i brodats d’or o
argent, acompanyada per rics domassos, palmatòries o canelobres
d’argent o de cristall, delicades aranyes de cristall en miniatura, pitxers de vidre amb flors de plata, joiells o petits objectes pietosos com
medalles, reliquiaris, creuetes, etc.
Comptem amb l’inestimable testimoni de finals del set-cents de Rafael
d’Amat, baró de Maldà, que al Calaix de Sastre evoca“belles escaparates, en adornos dintre i ninyos, s’han col·locades en l’estradet ab
cadires ingleses” (Amat 1798-1799, p. 139), com les de la Casa
Cortada, o “primoroses grans escaparates d’ébano, ab cristalls
de Sant Rafel Arcángel, ab Tobies i totes les exquisitats dintre,
i de Sant Josep ab lo Ninyo Jesús, que, a força de braços, tots, ab
les taules, les ha arrimades fins a deixar-les segures en los puestos
en què eren les arquilles” (Amat 1798-1799, p. 122). Precisament
la descripció recull un tipus de material constructiu, com ara la
fusta de banús, que era la predilecta per als mobles europeus de
qualitat, alhora que ens indica com les escaparates van anar
prenent protagonisme a les arquilles, situant-se arrambades a
la paret de l’estrado. Algunes destaquen pel guarniment exòtic, com la “molt curiosa escaparata ab figures, dintre treballades –ab vàries petxines i caragolins de mar- per un mariner
[...] del carrer dels Flassaders” (Amat, R. 1 de gener de 1798),
que havia instal·lat sota l’orgue de Santa Maria del Mar, a la
capella del Roser, i una altra “curiosa escaparata a una imatge de
la Mare de Déu ab lo Ninyo Jesús vinguda d’Amèrica” (Amat 18041807, p. 172) d’una casa d’un fideuer de Mataró.
Detall d’escaparata (Cat. 98).
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A partir del darrer terç del segle XVIII era habitual trobar a les cases senyorials catalanes
un parell de calaixeres amb escaparates a joc amb l’habitació. Al tauler d’aquests mobles
s’hi anaren col·locant també records familiars, urnes de cristall, canelobres o gerros decoratius.
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95. Escaparata
Madrid
Mitjan segle XVII
Fusta ebanitzada, xicranda, banús, llautó, bronze, pi pintat i ferro
80 x 111,5 x 65 cm
MFM S-983
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Escaparata rectangular construïda expressament per ubicar-hi una
escena campestre, coneguda com a Àpat campestre, amb figures de
cera policromada, robes, fibres vegetals i altres materials amb l’objectiu d’aconseguir realisme. L’estructura és arquitectònica amb
l’acabat exterior en negre, que s’aconsegueix amb fusta ebanitzada
i banús, i decorada amb aplicacions de llautó daurat. La cornisa i
el sòcol són motllurats i el buc descansa sobre peus de bronze en
forma de garra d’àliga amb bola.
El frontis està ocupat per un gran vidre que permet la visió de l’escena interior. Està flanquejat per pilastres enfonsades amb el fust
ornat amb aplicacions de llautó calat amb formes vegetals. També
la cornisa s’enriqueix amb aplicacions metàl·liques. Els laterals, en
canvi, estan xapats en xicranda que dibuixa un rectangle envoltat
per quadrats. Aquestes formes s’emmarquen per bandes de banús
entre filets de llautó, per tal d’aconseguir un contrast de colors.
Les tres cares visibles del moble estan coronades per una galeria en
fusta ebanitzada amb balustres de bronze. La sèrie queda interrompuda rítmicament per pilars que fan de suport de copes de fusta.
La fonadura és de pi i s’hi emmetxen les cues rectes, visibles per
la cara inferior. Per accedir a l’interior del moble s’ha d’aixecar el
vidre, per a la qual cosa disposa de dues nanses de ferro a la part
superior del marc.
L’escaparata és una tipologia de vitrina de luxe de gran difusió
a Espanya i Nàpols durant el segle XVII i bona part del segle
següent, encara que el terme està documentat a l’últim quart del
segle XVI. En realitat, el seu gran desenvolupament va tenir lloc
del 1630 al 1730 (Morera 2011). D’ús profà i també religiós, respon al gust de la societat per exhibir objectes de valor, així com
per recrear escenes, molt sovint relacionades amb la vida de Crist.
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Algunes d’aquestes es poden interpretar com a derivació dels gabinets de curiositats, normalment d’ús femení, i en ús tant a les
cases particulars benestants com en convents.
Les estructures arquitectòniques de les vitrines, així com les fustes i els materials preuats amb els quals s’acostumaven a acabar,
formen el marc ideal per dignificar el contingut interior i fixar la
vista en la representació que mostren. Algunes exhibeixen joies,
rellotges, pedres semiprecioses i rareses. D’altres reprodueixen
quadres en què, per tal d’imitar la realitat i aconseguir efectes
escenogràfics, es fan servir tot tipus de materials, com ara cera,
teixit, paper, conquilles, fang, etcètera. En aquest cas, es representa una escena de camp amb personatges vestits a la manera del
segle XVII. La part posterior s’ha alçat per ajudar a visionar més
bé tot l’espai interior.
L’estètica del moble s’inscriu en la producció del moble de luxe
espanyol del segle XVII, que troba la màxima expressió en els escriptoris i en aquestes escaparates. Un exponent de referència és
l’exemplar realitzat per Eugenio Gutiérrez de Torices el 1698 i que
es conserva a madrid al MNAD (CE03348). La importància de
Nàpols com a centre polític i artístic va repercutir en la difusió per
Espanya dels gustos i les modes que allà es desenvolupaven. Les
peces de Madrid, així com les de Mallorca, tenen especial similitud
amb les de Nàpols, la qual cosa en dificulta la catalogació, que pot
ser superada per la identificació del quadre representat.
L’escaparata ha patit algunes intervencions amb reintegració de les
potes, de fustes del sobre i de la part posterior del moble, així com
els balustres i algunes de les copes i motllures. MP
Marès 1979, p. 100, núm. 157
Marès 1996, p. 304-305, núm. 257, làm. p. 304
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96. Escaparata
Castella o Sevilla
Cap al 1650
Pi, carei, caoba, eben, noguera, boix,
fusta ebenitzada, os, vidre, bronze
daurat, paper i ferro
120 x 76,5 x 40 cm
MFM S-158
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De planta trapezoïdal, una estructura de pi enriquida amb xapat
de carei, motllures d’eben i fusta ebenitzada, forma una caixa vuitavada el frontis i els costats de la qual porten vidres d’una sola
peça a tota la superfície. Els caires vuitavats reforçats visualment
per aletons a la cara posterior es reforcen mitjançant un alt sòcol,
pedestals, columnes salomòniques, dobles entaulaments i pinacles
de fusta ebenitzada. A aquesta estructura se superposa un segon
cos amb una placa llisa central i un coronament en forma d’arc,
entre dos cossos de planta moguda a manera de pilastres, Els entaulaments de tots dos cossos acaben en dotze piràmides en negre,
mentre que tots els plans són xapats de carei sobre fons vermell
siluetejat per filets d’os, una mica més gruixuts a l’àtic, on es ressalta el quadre central amb una placa d’eben llisa que dibuixa una
doble petxina o ventall dins el semicercle. Possiblement aquest
espai devia estar destinat a un escut, inscripció o gravat, al·lusiu
al posseïdor o el contingut. La part de darrere s’obre en forma
de porta amb pany i la seva cara interna representa una planta
d’una església amb una capçalera semicircular al centre, tot plegat
dibuixat amb filets d’os i alternant les plaques de carei amb les de
noguera i caoba, elevada sobre un pla a manera de sòcol amb dos
rombes inscrits als corresponents rectangles.

La planta de l’habitacle, també de noguera, és realçada així mateix
mitjançant un disseny circular centralitzat de filets enquadrat per
la mateixa mena de rectangles. Té capitells i bases i altres elements
decoratius, com estrelles o màscares de bronze de qualitat seriada.
El tipus de moble conegut com a escaparata en un principi, va
passar a denominar-se urna a la documentació inventarial a mitjan
del segle XVII, per contenir una imatge.
Se’n coneixen alguns exemplars que segueixen l’esquema d’urna
amb vidres, columnes salomòniques, xapat de carei amb acabaments de pinacles decorats ricament amb aplicacions de plata realitzats entre el 1730 i el 1740, utilitzats com a expositors per al
monument del Dijous Sant, com el procedent de l’església parroquial de La Seca (Valladolid), o com a sepulcres per als Crists
jacents de processó, quasi tots construïts a Sevilla, com el del Sant
Enterrament d’Alfaro, Logronyo, del 1694, el de la germandat de
la Soledat i el Sant Enterrament del convent del Carme Calçat
d’Écija, realitzat per Cristóbal de Yepes el 1711 (Teatro de Grandezas, p. 292-293) o el de Santa Anna de Granada possiblement
també d’origen sevillà. A Granada la utilització del carei amb vori
i aplicacions de plata va assolir la màxima esplendor amb l’obra de
fusta de la sagristia de la Cartuja. MPA
Marès 1979, p. 86, núm. 21
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97. Escaparata amb santa Maria Magdalena
Nàpols (?)
Segona meitat del segle XVII
Fusta de ribera i pi, daurada, policromada i lacada sobre capa de preparació
84 x 69 x 32 cm
MFM S-1184

208

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Estructura de muntants i travessers amb la fonadura de l’interior
encadellada als travessers i reforçada per llistons laterals clavats. La
base de roques de la imatge és tallada d’una sola fusta que descansa
sobre la fonadura i s’assegura per un cargol situat al mig d’aquesta.
Cada pota s’aguanta sobre una post quadrada encolada que fa de
base. Al darrere tancat amb una sola post horitzontal clavada a un
bastiment amb els emmetxats a mitja mossa. L’entaulament construït amb dues peces de fusta superposades i buidades per darrere.
Les talles clavades i encolades.
L’escaparata amb imatgeria és una tipologia prou ben coneguda
i documentada en ambients domèstics acomodats o en espais
conventuals i monàstics durant els segles de l’època moderna.
En formats diferents –i de vegades tan monumentals com els
que contenien l’escultura d’un Crist jacent de mida natural— i
al servei d’escultures de fang, cera o fusta de la temàtica més
diversa, laica o profana, aïllades o integrades en representacions
més o menys escenogràfiques, aquesta mena d’escaparates o vitrines han deixat un rastre prou evident, encara que, actualment,
resultin peces poc habituals en col·leccions públiques del nostre
país.
Tot i això el Museu Frederic Marès conserva la singular de l’Àpat
campestre, amb figuretes de cera policromada i robes postisses
de teles engomades (Cat. 95); les vitrines del Nen Jesús adormit
(MFM 1256) i la Mare de Déu vetllant (MFM 1258); o la meravellosa caixeta escènica de Tobies i l’arcàngel sant Rafael (MFM
1252). Són contenidors per a delicades peces de cera policromada, a diferència de la nostra que encabeix un treball realitzat
integrament en fusta tallada amb un emmarcament més ampul·
lós. Té com a nucli un caixó rectangular emmarcat amb pilastres
que reposa sobre quatre peus configurats com a bases unides amb
una sanefa calada i és coronat amb una coberta que arrenca d’un
àtic i creix superposant estrats de motllures de fusta que progressen en forma de piràmide truncada. L’estructura està completament policromada. La base va rebre revestiment de color amb
sectors lacats que li donen un aspecte jaspiat i la resta un cromaSumari Galeria Bibliografia

tisme que vira del marró al negre, imitant modestament el to de
fustes més nobles. Sobre aquesta carcassa enfosquida s’hi ressalten un seguit de jocs de volutes, cartutxs i llaços vegetalitzants
que en puntegen els flancs, els carcanyols, els escaires i el cim.
Aquest embolcall ligni amaga un petit detall original a una de
les cares laterals del dau, sens dubte ideat per enriquir la vocació
“escenogràfica” de la representació de l’ascesi penitent i provençal de Maria Magdalena: al plafó lateral dret s’hi ha obert un
òcul per a enriquir-ne la sensació tridimensional. Així, a dins de
la capsa, frontalment o de biaix, l’espectador hi pot contemplar
una representació d’un dels episodis més coneguts de la fabulosa
hagiografia de la Magdalena: a l’interior d’una cova, la santa en
èxtasi s’abraça a un crucifix, ajaçada en una estora de cànem. És
una evocació del tot convencional del seu exigent retir ascètic
en la “silva” provençal; de la seva llarga etapa de meditació, estudi i severa penitència passada en la balma que li prepararen els
mateixos àngels que coincidint amb les hores canòniques, diu la
llegenda, l’elevaven als cels on compartia els oficis divins amb
els benaurats.
No és treball d’un escultor gaire fi: encara de manera molt esquemàtica les indicacions ambientals, deixa en la indefinició sectors
dels plegats, resulta simplificador resolent l’expressió extàtica de la
santa... Però és feina d’un narrador eficaç. Ha esbossat l’ambient
de balma marítima o costanera amb uns brots coral·lins sobre el
fons rocallós. No ha oblidat cap element figuratiu clau per a la
caracterització de l’exili espiritual de la Magdalena. No hi falten
ni el llibre ni la calavera de les meditacions, ni els flagells de la
penitència, ni les belles i acolorides robes esquinçades i estripades
per la duresa d’aquell sojorn ermità. No ens estalvia cap detall
necessari per caracteritzar la història segons els codis siscentistes
manejats des d’Annibale Carracci a Orazio Gentilleschi o a Francesco Cozza, aquest en el gravat.
Lamentablement, no som capaços ni d’aproximar-nos a cap mena
d’identificació ni de l’àrea de producció de l’obra ni, en conse209

qüència, de la seva autoria. La globalització d’aquesta iconografia i la relativa mediocritat del mestre s’imposen com a obstacles
insalvables, encara que l’aparell decoratiu ens duu al darrer terç
del segle XVII. De fet, no ens veiem amb cor d’avançar més enllà
d’una dubitativa hipòtesi de treball que vincularia l’escaparata amb
un taller napolità, el de l’imatger Domenico Di Nardo, un autor
no gaire conegut ni en la historiografia italiana (encara en procés
de redescoberta dels seus escultors en fusta), autor d’alguns bustos
reliquiaris de l’església del Gesú Nuovo a Nàpols entorn del 1680.
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És una hipòtesi molt feble, ja que si bé algun d’aquests, com el de
santa Teodora publicat per Pierluigi Leone de Castris (2007, fig.
6), manifesta alguna semblança amb la nostra Magdalena en el
tractament del rostre i el pentinat, el veïnatge és molt genèric i, en
conseqüència, poc concloent. JBB
Marès 1979, p. 111, núm. 366
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98. Escaparata
Catalunya
Segona meitat del segle XVIII
Noguera, vidre, domàs de seda, setí i pintura
55,5 x 48 x 22 cm
MFM S-14348
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Petita escaparata construïda amb muntants i travessers. És de
planta trapezoïdal amb tres cares vidrades, que descansa sobre
peus estriats i en voluta de pronunciada curvatura. La finestra del
frontis es corona amb arc de mig punt, forma que ressegueix la
cornisa, decorada amb una sanefa de perles entre motllures, i el
coronament tallat i calat amb rocalles. Aquest s’acompanya per
uns gerros amb flames a l’alçada dels muntants del darrere. Altres
talles de rocalles que sustenten uns altres gerros iguals als anteriors,
enriqueixen els muntants del darrere a la manera d’aletes. A l’interior, un penjoll decora la clau de volta sobre un fons pintat de
color blau i envoltat per un fris motllurat que fa conjunt amb la
cornisa de l’exterior. La fonadura entapissada amb domàs de seda
groc i la part inferior del darrera amb setí, tots dos teixits d’època
posterior. La imatge de l’Ascensió que es conserva al seu interior
no sembla ser l’original.

Aquesta peça és un bon exemple de la producció d’escaparates
catalana d’estètica rococó on les rocalles són el motiu decoratiu
protagonista. La forma dels peus, en volutes exagerades, és també
un tret característic d’aquesta producció amb referències en altres
centres del Mediterrani, com ara Mallorca o Venècia.
Encara que de reduïdes dimensions, és una peça ben elaborada
amb una atenció especial als treballs de talla, que fins i tot s’ha
cuidat a la part interior del sostre. Com que s’ha perdut el plafó
del darrere original només podem plantejar-nos hipòtesis sobre
el seu aspecte, que podria no haver estat entapissat sinó potser
policromat, com trobem en tantes escaparates d’aquesta època.
Forma part del grup d’escaparates que no estan pensades per ser
obertes habitualment, i per això l’únic accés és desmuntant el plafó
del darrere. T-MS
Marès 1979, p. 100, núm. 155
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99. Capella
Segle XVIII amb alteracions del XX
Pi, fusta de ribera, vidre i ferro
41 x 22,5 x 18 cm
MFM S-19280
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Capella de petites dimensions i de planta quadrada sobre peus en
baldufa. Està construïda amb posts senceres emmetxades en cadell
i reforçades amb claus. Les talles i altres elements subjectats per
clavilles i claus. La finestra subjectada per grapes i les frontisses de
la porta són planes.
L’estructura paral·lelepipèdica de pi descansa sobre una base de
fusta de ribera amb el perímetre motllurat del mateix massís, amb
la mateixa forma que el tauler, per sobre del qual sobresurten els
frontons de contorn sinuós, que coronen les quatre cares. La del
davant presenta una finestra arquejada al mig i la del darrere obre
en forma de porta. Està decorat amb una talla incisa amb flors
emmarcades en discs, sanefes de fulles lanceolades, ziga-zagues i
altres elements vegetals i geomètrics. A més, els quatre caires són
decorats amb talles aplicades amb tornapuntes que uneixen la base
amb el tauler. Per sobre del tauler, i des dels quatre angles, pugen
unes altres talles en forma de fulles que conflueixen a la part alta
d’un balustre emmetxat al centre i que dóna suport a un ocellet
que corona el moble. Tot l’exterior és pintat marró fosc que ha
patit sequedat, de manera que la pintura està esquerdada, i això hi
dóna un aspecte envellit
La decoració d’aquest petit moblet es caracteritza pels treballs de
caire popular de talla. Els motius astrolàtics i florals, així com la fisonomia esquemàtica les trobem representades en mobles de molts
centres, especialment de muntanya, com ara al País Basc (Peña
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1976), els Pirineus (Mas 2003) o els Alps occidentals (Chatelain
2006), on fan servir la fusta de pi de forma habitual; però també
a indrets tan allunyats com ara Mèxic, on la tipologia i les talles
vegetals aplicades tenen forta presència (Taullard 1947). La fondària dels talls fets amb gúbia, combinats amb incisions lineals, és
la tècnica que trobem a la producció d’aquestes zones.
La dificultat a establir una procedència més precisa s’accentua pel
fet que el moble ha patit alteracions a l’estructura i que l’acabat
marró no deixa veure la fusta on han estat realitzades les talles
aplicades. La forma de planta quadrada recorda més la d’un petit
tabernacle barroc que la d’una capella, i encara que la porta és
construïda amb la mateixa fusta que la resta de les cares del moble,
la talla és de factura diferent, més simple, i sense els dobles talls a
bisells de la resta de la peça, cosa que fa pensar en una intervenció. A més, inclou un tirador que, encara que antic, no correspon
a l’època i que no permet tancar la peça amb pany. També les
frontisses de pala són d’època posterior. Creiem per tant que la
peça ha sofert alteracions importants que s’han intentat unificar
cromàticament amb l’acabat marró. D’altra banda, el sistema de
subjecció de la finestra és del segle XX i no s’hi perceben restes
d’altres mètodes anteriors, i això fa dubtar fins i tot que abans hi
hagués hagut vidre o hagués estat una capella. Mostra reintegraments en algunes de les talles. MP
No catalogada anteriorment
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100. Escaparata
Catalunya
Finals del segle XVIII
Fusta de ribera, caoba, fusta tenyida,
daurat, vidre, ferro i paper
113,5 x 76 x 38 cm
MFM 4189
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Estructura de fusta de ribera. Xapa de caoba i fusta tenyida del
mateix color a les copes tornejades, al coronament i també a la
part inferior amb algunes restes de daurat. Amb tres cares vidrades
i porta frontal amb pomel·les de ferro que tanca amb dos petits
panys. L’interior amb paper imitant domàs vermell i la part interior de la porta amb cantoneres de ferro de reforç, clavades amb
claus de forja. Les pilastres amb les canaladures daurades, igual que
les fulles d’acant que decoren la base de les copes esveltes.
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Estructura arquitectònica d’estil classicista, amb frontó i pilastres
sense imatge. Hi ha dos tipus de copes ornamentals amb tapadora.
Les que estan situades al costat del sòcol són molt més esveltes.
Devia portar coronament a sobre del frontó, ja que té restes de
claus. T-MS
No catalogada anteriorment
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101. Escaparata
Catalunya
Finals del segle XVIII
Fusta daurada sobre bol vermell,
vidre i metall
108 x 77 x 46 cm
Donació Miralles, 1967 (?)
MFM 4194
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Sumptuosa escaparata de fusta esculturada i tallada revestida de
dauradura sobre bol vermell. Construïda a partir d’un disseny
de planta en forma de trapezi i d’estructura arquitectònica amb
cantells aixamfranats i teulada en volta amb escates revestida de
dauradura. La porta frontal vidrada s’eleva en forma d’arc amb dos
àngels tallats sobre raigs de llum divina i el darrere emplafonat que
obre amb frontisses de pala. A l’interior, daurats sobre fusta, amb
garlandes de fulles que pengen d’anelles i tornapuntes i tarima

daurada i cisellada per a la imatge. Els pilars s’integren i suporten
l’entaulament del coronament amb una copa a cada angle, ornamentats amb bordons en forma de corda amb un rombe a cada
banda. Conté una Verge dels Dolors vestida de negre, amb una
gran corona de plata amb estrelles. L’expressió de sofriment i el
gest amb el cor travessat pels punyals confereixen a la imatge un
gran dramatisme. T-MS
No catalogada anteriorment
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NOTES
1. 
Vull agrair la generosa col·laboració de tot un seguit de persones que m’han ajudat en aquest estudi, especialment a
Edwin Becker, Rosa Creixell, Ferran Lahoz i Jaume Llabrés.
Un dels pocs escrits monogràfics existents sobre el tema és l’article
d’Aina Pascual i Jaume Llabrés, “Religiositat i arts decoratives, apunts
sobre mobiliari a l’àmbit de la casa privada i dels convents”, a Mobles
per a imatges. Escaparates, capelletes i campanes (segles XVII-XX), Monestir de la Puríssima Concepció de Palma de Mallorca, 2001, p. 8-52.
Les fonts de consulta han estat variades, des del recull gràfic i documental d’altres escaparates (catalanes o d’altres contrades) fins a documents
literaris, inventaris de béns, registres d’inventari diocesans i algunes
dades extretes de la historiografia dedicada a la història del moble o bé
procedents d’estudis de caire antropològic.
2. Mentre ens anàvem endinsant en la recerca, cada vegada érem més
conscients que estàvem recuperant la memòria d’una paraula i el significat d’un moble. Com els retaules de les esglésies, les escaparates no
es poden concebre buides, ans al contrari, ja que van ser el receptacle,
més o menys luxós, d’unes imatges custodiades que van deixar el seu
espai originari per descansar descontextualitzades formant part de les
col·leccions del Museu Frederic Marès. I aquest fet condiciona en gran
manera la investigació.

4. En canvi, al diccionari de S. Covarrubias no hi apareix el terme.
5. María Paz Aguiló a l’estudi documental d’un escaparate de la segona
meitat del segle XVII dóna notícia que, segons els inventaris, la primera
vegada que apareix aquest tipus de mobiliari és el 1579, amb fusta de
noguera, vidres i motllures daurades, fins i tot com un armari petit
sense vidres per a la roba. L’autora amplia la referència al llibre abans
citat (vegeu nota 4, p. 123), on parla d’un “escaparate de cuatro cajones” que apareix a l’inventari de Magdalena Durango i el 1656 al de
María de Soto, moment a partir del qual apareixerà sovint. Juan José
Junquera al seu article “Mobiliario en los siglos XVIII y XIX” anomena
“un escaparate de palosanto perfilado de boj” que apareix citat en l’inventari de béns dels marquesos d’Aranda (del 18 de juny del 1726),
data coincident amb la de la publicació del Diccionario de Autoridades
(Junquera 1990).
6. Aquest autor i M.P. Aguiló recullen diversos inventaris on es registren
escaparates provinents d’oratoris particulars, tant a Castella com a Nàpols, dels segles XVII i XVIII.
7. En trobaríem un antecedent en els antics lararium de les cases romanes,
que eren petits armaris situats a l’atri dels habitatges on s’adoraven els
lars protectors de la família.

3. L’autora parteix de les descripcions de Zabaleta, i dels estrados dels
palaus i les cases senyorials se’n distingeixen de tres tipus: “el de respeto,
el de cumplimiento y el de cariño”. Així, el primer seria com una mena
de rebedor, el segon és el més sumptuós amb damascs, velluts, quadres,
bufets de banús i ivori, catifes morisques, escriptoris i “escaparates” i el
darrer eren les estances de dormir de la dama.
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Els cadirats de cor
Miquel Àngel Alarcia

A partir del segle XVI l’estructura dels cadirats de cor ofereix una novetat: les posts verticals
prenen una amplada almenys de vuit centímetres i el travesser mitjà perd importància. Tot
el buc es trava més a partir de les posts verticals. A partir del segle XVI la decoració tallada
que segueix les línies de l’estructura adopta els perfils de gola, gola inversa, faixa, cavet o
mitja canya, i les línies generals són més rectes amb referències constants, sobretot en els
respatllers alts, a l’arquitectura clàssica. La decoració de talla afegida, des del Renaixement
i especialment a partir del concili de Trento, es torna molt més estructural amb formes
extretes de l’arquitectura, i quan hi ha figuració és bàsicament religiosa.
Els cadirats de cor barrocs a penes canvien quant a l’estructura, dels cadirats renaixentistes.
És en la decoració on es nota més l’estil. Els perfils es tornen més sinuosos i abunden els de
corba-contracorba, especialment en el costat davanter dels plafons verticals o les motllures
en “bec de corb”. A vegades els respatllers alts simultanegen plafons còncaus i convexos que
accentuen el moviment lineal del conjunt. N’hi ha que, respectant la linealitat recta del
Renaixement, presenten una decoració de talla abundant afegida als elements estructurals,
amb temes figuratius religiosos o bé simplement vegetals o geomètrics, com a l’església de
Miranda de Arga (Navarra) o a la catedral de Màlaga.

‹ Detall de cadires de cor (Cat. 112).
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102. Cadires de cor
Taller o escola de Felipe Vigarny (c. 1475-1542) i Andrés de San Juan (doc. 1504-1533)
Espanya
Primer quart del segle XVI
Noguera, pi i ferro forjat
Al darrere inscripció en llapis de grafit: Guardia
112 x 206 x 60 cm
MFM 971

224

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Conjunt de tres cadires de cor de fusta de noguera. El tramat de
l’estructura correspon al model de quatre posts verticals travades a
la part posterior superior per un travesser o jou, que inicia el perfil
de les cadires, i un barrot travesser a mitja alçada on s’emboeten
quatre barrots drets, lleugerament inclinats, a la part superior, i
quatre a la part inferior. En aquests barrots s’encadellen frontalment les posts verticals i lateralment, els plafons dels respatllers i
de sota del seient. Aquest es pot aixecar i s’articula per mitjà de
dues frontisses de pales acabades en dues puntes corbes fixades per
tres claus, i llisca i reposa lateralment en un rebaix semicircular
tallat a la superfície del tauler. A la cara inferior del seient hi ha la
misericòrdia de perfil en doble corba i que recolza en una mènsula
en forma de doble con truncat i invertit o de piràmide truncada.
A les testes de les posts són emmetxats a trau i espiga els braços
que, al costat posterior s’emmetxen al jou travesser i s’afermen
amb clavilles. Acaben en forma trilobulada i lateralment es motlluren en gola fins al respatller. Per sota del cap del braç neix el perfil
anterior de la post que es desplega en una elegant corba, combinació d’escòcia i quart de bossell, fins a l’alçada del seient, contorn
motllurat amb un doble quart de bossell separat per un bossellet,
i acaba en dues serlianes a l’extrem. Sobre el perfil es col·loquen
els reposamans de forma arrodonida, amb talles naturalistes de
quatre éssers fantàstics diferents, amb cos relativament humà, que
reclinen el cap de monstre sobre els genolls, i els peus del quals
acaben en urpes o elements vegetals. Una fulla lanceolada cobreix
l’espinada d’aquests essers i arrodoneix el conjunt.
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Del seient en avall les posts són llises i només al final presenten una
mènsula inversa a la part frontal. Tot el cadirat descansa sobre un
plint que ressegueix el perímetre del moble.
No sembla que hi hagi afegits posteriors fora de dues posts laterals,
una a cada extrem.
Aquest cadirat ofereix novetats respecte als construïts a finals del
segle XV. La forma trilobulada dels braços, l’àmplia corba de les
posts i el peu dret en què acaba insinuen ja el pas al Renaixement.
La iconografia de les talles dels reposamans, tot i no ser nova, és
tractada amb un naturalisme que s’escapa dels convencionalismes
gòtics.
Per la forma del conjunt i la decoració caldria situar-lo a l’entorn
del taller de Felipe Vigarny (c. 1475-1542), autor amb Andrés de
San Juan (1504-1533) del cor de la catedral de Burgos (1505),
(Mateo 1997, làm. p. 154), i del cor de la catedral de Santo Domingo de la Calzada (1521) (Azcárate 1958, p. 40 i 57, fig. 42),
o Juan López de Velasco, seguidor seu en el cadirat baix de la
catedral de Jaén (1519) (Martínez Ruiz 1997, annex 42). Encara
que l’estructura general és la mateixa, la decoració d’aquest cadirat
és mes senzilla.
Podria ser que la manca dels rebaixos del seient en els laterals indiqués que més que cadires de cor fossin cadires de presbiteri.
Formava part del mateix conjunt que el cadirat Cat.103. MAA
No catalogada anteriorment
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103. Cadires de cor
Taller o escola de Felipe Vigarny (c. 1475-1542) i Andrés de San Juan (doc. 1504-1533)
Espanya
Primer quart del segle XVI
Noguera, pi i ferro forjat
115 x 212 x 60 cm
MFM 1760
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Conjunt de tres cadires de cor de fusta de noguera amb emmetxats
de trau i espiga, encadellats i fixacions de claus i clavilles. Té la
mateixa estructura i decoració general que el seu parió (Cat. 102).
Els únics detalls que el diferencien són les figures tallades dels reposamans que, seguint la mateixa tipologia, són diferents.
Té la mateixa datació i filiació que la resta del conjunt. MAA
No catalogada anteriorment
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104. Cadires de cor
Espanya
Primer quart del segle XVII
Noguera, pi i ferro forjat
107 x 292 x 54,3 cm
MFM 1152

228

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Conjunt de quatre cadires de cor de fusta de noguera. L’estructura es compon de cinc posts verticals travades a la part superior
posterior per un travesser o jou que forma la part alta del respatller.
Entre post i post s’encadellen els plafons dels respatllers, lleugerament inclinats, la part fixa del seient i els plafons verticals per
sota d’aquest.
Al travesser superior s’emmetxen en trau i espiga els braçals, de
cantells arrodonits. L’extrem del braç és rodó i als costats hi corre
una motllura combinació de taló, filetó, faixa i mig bossell que
s’uneix al respatller. Els perfils de davant de cada post tenen una
decoració que comença a sota de l’extrem del braç amb una àmplia
corba en escòcia coronada a la part superior per una voluta amb
tres gallons i una fulla d’acant estilitzada amb la punta cargolada.
L’altre extrem acaba en una voluta que fa de reposamans. A sota
hi apareix una corba en tornapunta amb talla de fulles d’acant
estilitzades que finalitza també en voluta, d’on parteix una línia
sinuosa que recolza en un taló llis.
Cada seient és articulat per dues frontisses encastades al seient
mòbil i la seva part fixa, que a sota té una misericòrdia de planta
trapezoïdal de costats ondulats i recolza sobre una mènsula tallada
en tres fulles d’acant. Els seients llisquen lateralment sobre un encast de superfície semicircular.
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Tant els respatllers com els plafons inferiors són de posts senceres i
estan enquadrats per mitjà de rebaixos fets a la mateixa fusta. Així
mateix són enquadrats els espais entre el braç, l’encast dels seient,
el respatller i l’escòcia del tauler. La mateixa decoració s’observa
als laterals externs de les posts dels extrems.
Tot el conjunt és enquibit a trau i espiga sobre la tarima original
feta de diversos taulons units amb metxes de cua d’oronella.
La construcció general és senzilla però molt sòlida. La manca d’elements decoratius fa difícil la determinació de l’estil. Tanmateix
la insistència en els enquadraments i el joc de corbes clàssiques
permet apuntar una tradició constructiva hereva de l’estil herrerià,
tant present a finals del segle XVI i primer quart del segle XVII.
Un exemple proper, encara que molt més sumptuós, seria el cor de
la catedral de València iniciat el 1594 per Domingo Fernández de
Ayarza i acabat el 1604 (Sanchis Sivera 1909, p. 210) o el cadirat
del cor del convent de Santa Catalina, de Valladolid, de cap al
1570, dintre de l’estil d’Esteban Jordán (Martín González-Urrea
Fernández 1987, p. 54, fig. 144). No s’hi observa cap restauració
important. Formava part del mateix conjunt que el cadirat Cat.
105, 106 i 107. MAA
Marès 1979, p. 69, núm. 1980
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105. Cadires de cor
Espanya
Primer quart del segle XVII
Noguera, pi i ferro forjat
107,6 x 226,6 x 55,6 cm
MFM 1381
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Conjunt de quatre cadires de cor de fusta de noguera. L’estructura
i la decoració és la mateixa que la del conjunt Cat. 104. Obra de la
mateixa mà, cal datar-la doncs entre el final del segle XVI i el primer quart del segle XVII. S’observen desperfectes en alguna post
vertical a darrere, així com a la tarima. Formava part del mateix
conjunt que el cadirat Cat. 104, 106 i 107. MAA
Marès 1979, p. 39, núm. 1208-1302
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106. Cadires de cor
Espanya
Primer quart del segle XVII
Noguera, pi i ferro forjat
107,4 x 153,3 x 60,5 cm
MFM 1971
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Conjunt de dues cadires de cor. La construcció i decoració és la
mateixa que la de peça (Cat. 104), i per tant té la mateixa datació.
La tarima sembla posterior i és construïda amb diversos taulons
units per metxes en cua d’oronella. Formava part del mateix conjunt que el cadirat Cat. 104, 105 i 107. MAA
Marès 1979, p. 50, núm. 1572-1581
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107. Cadires de cor
Espanya
Primer quart del segle XVII
Noguera, pi i ferro forjat
107,6 x 226,5 x 55,6 cm
MFM 2219

234

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Conjunt de tres cadires de cor amb la mateixa construcció i decoració que el cadirat Cat. 104. La tarima sembla posterior i és constituïda per diversos taulons units per cues d’oronella. S’hi observen
desperfectes en dues de les posts verticals de darrere, així com a la
tarima. Formava part del mateix conjunt que el cadirat Cat. 104,
105 i 106. MAA
Marès 1979, p. 50, núm. 1579-1581
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108. Cadirat
Espanya
Segle XVII
Noguera, pi i ferro forjat
245,5 x 242,3 x 52,6 cm
MFM 2206
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Conjunt de tres cadires unides de fusta de noguera i pi. L’estructura
consta de dues parts diferenciades: els seients i el respatller alt. L’armadura dels seients és formada per un peu dret a cada extrem on
s’emmetxen en horitzontal dues posts que recorren tot el respatller
i porten encadellat un travesser superior a manera de jou que trava
el conjunt. A les posts horitzontals, i perpendicularment, són emboetades les posts frontals i verticals, que constitueixen els laterals
de cada un dels seients. Al jou superior s’emmetxen a trau i espiga
assegurats amb clavilles els braços acabats en una forma trilobulada
de cantell arrodonit. Sota d’aquesta i resseguint tot el braç fins al respatller corre una motllura plana amb bossellet. Els braços són també
encadellats per testa a la post vertical, que té un perfil motllurat amb
un bordó i traça una corba còncava contrarestada per un contracorba convexa que arriba fins sota el seient. L’encontre d’ambdues
corbes origina el reposamans. La post acaba en una forma recta que
descansa sobre un sòcol corregut lleugerament sobresortit. Els seients, de vora arrodonida, llisquen i descansen lateralment sobre un
encast semicircular. S’articulen per mitjà de dues frontisses de pales
rectangulars subjectes amb claus. Cal fer notar que no tenen misericòrdies. A sobre dels seients s’assenta el respatller superior com a
peça separada que s’hi uneix per quatre metxes de trau i espiga. Presenta una decoració de tipus arquitectònic que manté la divisió de
les cadires. És formada per un fris inferior, a manera de basament,
de requadres separats per quatre mènsules estriades. Recolzant-hi
s’aixequen exemptes quatre columnes tornejades d’ordre compost,
de base àtica, fust llis amb èntasi, i capitell compost. Són emmetxades per la base en trau i espiga. Cada un dels espais dels intercolumnis té sobre el plafó del fons uns requadres de costats motllurats
tipus Renaixement (Timón Tiemblo 2002, p. 100, làm. 30) i una
cinta de tres perles i fusos (Timón Tiemblo 2002, p. 130, làm. 52).
Sobre cada requadre es recolzen tres mènsules planes amb talla de
dobles vuits a l’interior, que sostenen un frontó de finestra de perfil
superior en arc de cercle centrat per una mènsula estriada. L’arc
exterior i el més interior estan tallats amb òvuls dintre de cercles,
així com al costat recte que tanca l’entaulament. Tanca el conjunt
un fris a manera d’entaulament amb quatre mènsules que sostenen
una cornisa o cimaci sortints. Aquest fris és una peça a part. La seva
decoració s’estén de forma correguda per fris i mènsules i consta
d’un astràgal de perles i fusos, un filet motllurat, la zona llisa pròpia
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del fris, un astràgal de perles i fusos, una filada de dentells, una tènia
i el cimaci lleugerament prominent. El respatller té una estructura
formada per dos muntants verticals als extrems on s’emmetxen horitzontalment dos travessers, un dalt i l’altre a l’alçada del fris inferior. Als travessers hi ha emmetxats dos barrots verticals entremitjos
en què són emboetats els plafons que fan de fons del respatller. Un
tauler horitzontal encadellat als barrots dels extrems fa de fons dels
fris inferior. A la part superior de la peça sobresurten les espigues
que s’emmetxen al fris i a la part inferior les que s’emmetxen al jou
del cadirat. Aquest està construït amb dues llargs posts horitzontals
i una de frontal. Uns barrotets verticals sostenen la post superior, i
sobre la post frontal s’aplaca la decoració de tot el fris.
La construcció i sobre tot la decoració porten a datar aquest conjunt dintre del segle XVII, és a dir, en l’estil barroc. Si bé la part del
respatller evoca de forma clara l’arquitectura classicista manierista
derivada de Miquel Àngel i Sangallo, els seients amb la contracorba
de les posts frontals fa pensar en un barroc avançat. Que estructures
classicistes combinin amb formes més barroques era corrent perquè
el classicisme trigà a introduir-se i es perllongà fins a la segona meitat del segle XVII. Exemples afins al respatller són el respatller del
cadirat de la col·legiata d’Aguilar de Campoo (Arxiu Mas, clixé G/40384), el de la catedral de València (Sanchis Sivera 1909, p. 210),
el de l’església de la Mercè de Tarassona, obra d’Antonio Ribas, del
1680 (Carretero Calvo 2003-2004, p. 100), o el del convent de
Nuestra Señora de Portaceli de Valladolid, del darrer quart del segle
XVII (Martín González-Urrea Fernández 1987, p. 181, làm. 662).
Pel que fa al cadirat l’exemple més evident és el de l’església parroquial d’Ibdes (Saragossa), procedent del Monasterio de Piedra
(Arxiu Mas, clixé C 97176).
No es pot descartar que al segle XVII es fes una adaptació d’un cadirat nou, barroc, a un respatller classicista de finals del segle XVI,
més que més que aquest podria no ser un cadirat de cor sinó un
cadirat de consell (eclesiàstic o civil) ja que no porta misericòrdies,
element essencial en els cadirats de cor. Formava part del mateix
conjunt que el cadirat Cat. 109 i el conservat al Museu de Montblanc. MAA
Marès 1979, p. 39, núm. 1298-1302
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109. Cadirat
Espanya
Segle XVII
Noguera, pi i ferro forjat
256,5 x 303,3 x 51,5 cm
MFM 2207
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Conjunt de quatre cadires unides de fusta de noguera i pi. La
seva estructura, construcció i decoració és la mateixa que la del
conjunt Cat. 108, amb la diferència que els barrots laterals del cadirat es perllonguen fins a l’alçada de la cornisa i porten adossades
les columnes i la part corresponent de la cornisa, i entre aquests
s’encabeix la resta del respatller.

La part del darrere del cadirat és closa amb dues posts senceres
entre els barrots, en una de les quals es veu una armella que devia
servir per fixar l’estructura a la paret. Formava part del mateix
conjunt que el cadirat Cat. 108 i el conservat al Museu de Montblanc. MAA
Marès 1979, p. 39, núm. 1298-1302
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110. Columna de respatller de cadirat
Espanya
Segle XVII
Noguera
96 x 15 x 13 cm
MFM 3598
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Columna de fusta de noguera d’estil compost amb capitell
corinti, base àtica i fust llis tornejat, lleugerament guerxat. A la
base hi ha un trau per col·locar-hi la metxa de la mènsula que
la sostenia. Està relacionada amb els cadirats Cat. 108 i 109
i el conservat al Museu de Montblanc. MAA
No catalogada anteriorment
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111. Cadires de cor
Cercle de Juan Bautista Borja
Oriola (Alacant)
Segon quart del segle XVIII
Noguera, pi, arbre de ribera, ferro forjat i acer
107,5 x 207,5 x 61,9 cm
Convent de Sant Sebastià de les Agustines d’Oriola (Alacant)
MFM 985
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Conjunt de tres cadires de cor de fusta de noguera. L’estructura és
formada per quatre posts que fan la funció de muntants de l’estructura i que estan travats a la part superior per un travesser que configura la part alta del respatller. Entre muntant i muntant s’encadellen
els plafons del respatller, i la part fixa els plafons del seient de sota.
La tarima original s’ha perdut i els peus s’han protegit amb llistons
sobreposats. Al travesser superior s’emmetxen els braços motllurats
que acaben en forma trilobulada i amb una “gota” a la part de sota.
A la part posterior del travesser s’observen els encaixos de les peces
que devien subjectar el cos superior de les cadires, ara perdut.
Al perfil de davant de cada un dels muntants hi ha una decoració
que s’inicia amb una voluta i la figura d’un atlant dret que descansa
sobre una màscara. Una altra voluta –dibuixada als laterals dels taulers amb una incisió– configura el braç inferior de la cadira. Sota el
braç hi ha una altra figura d’atlant amb els peus sobre una flama en
forma d’espiral. El primer muntant de la dreta, que fa de lateral, és
decorat, a la cara exterior, amb la figura d’un home que lluita contra
un toro i dos gossos que l’ajuden a acorralar-lo i una màscara a la
part baixa. En el lateral de cada muntant –a la cara interior–hi ha un
enfondit, de forma semicircular, que fa de guia per al moviment del
seient abatible. Cada seient és dividit en dues peces. La del darrere
és fixada al fons i la del davant queda subjecta a l’anterior per dues
frontisses encastades i que la fan abatible. Sota aquesta peça es troba
la misericòrdia en forma de cartel·la polilobulada i motllurada. Els
plafons superiors que formen els respatllers estan tallats amb escenes
bíbliques emmarcades amb motllures. La decoració figurada correspon a passatges del Gènesi. Hi ha esculpides escenes de la vida
de Josep. D’esquerra a dreta s’hi identifiquen La venda de Josep als
mercaders i el seu trasllat a Egipte (Gn, 37:25-28), Josep interpretant el
somni del faraó (Gn, 41:12-17) i L’exaltació de Josep (Gn,41:39-46).
A la part baixa els plafons són llisos i alguns presenten intervencions
posteriors.
Aquest cadirat, conjuntament amb el Cat. 112, va ser adquirit per
Frederic Marès en el comerç madrileny l’any 1963. En el rebut de la
compra consta que procedeix d’Oriola. Aquesta informació i les característiques tipològiques de les cadires ens han permès vincular-lo
amb el cadirat conservat actualment al cor baix –dintre clausura– del
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convent de Sant Sebastià de les Agustines d’aquesta localitat. Aquest
conjunt va estar dipositat entre el 1936 i el 1939 al Museu Municipal d’Oriola. En l’inventari de les col·leccions d’aquest museu,
fet el 1937, s’anota que procedeix del convent de les Agustines i
es descriuen les escenes dels respatllers de les cadires i els plafons
superiors (Galiano Pérez 1987, p. 782 i 783) –els del Museu els
han perdut–, i cap no coincideix amb les representades en aquestes
cadires. És probable que aquests dos cossos del conjunt passessin al
mercat d’antiguitats abans del 1936.
El programa iconogràfic dels respatllers de tot el cadirat, tant la part
conservada a Oriola com al Museu, correspon a l’Antic Testament.
L’historiador Joaquín Sáez Vidal (Sáez Vidal 1993a, p. 200) va localitzar a la Biblioteca Provincial d’Alacant dues bíblies –editades
a Venècia el 1578 i 1587, respectivament– alguns dels gravats de
les quals van ser utilitzats com a font per als relleus representats en
els respatllers d’aquest cadirat. Els relleus de les cadires del Museu
també tenen la seva font en aquestes mateixes bíblies. Gràcies a la
comprovació feta per Emilia Richart –bibliotecària de la Biblioteca
Provincial d’Alacant–, sabem que les escenes representades es troben
a la Bíblia del 1587. Pel que fa al son de Jacob, sembla que la font és
el gravat, del mateix tema, representat a la Bíblia de 1587.
Pel que fa a l’autoria, aquest cadirat ha estat atribuït a l’escultor
Juan Bautista Borja i el seu taller (Sáez Vidal 1993a, p. 199, i Sáez
Vidal 1993b, p. 12). Aquest artista va crear entre el 1717 i el 1719
el cadirat del cor de la catedral d’Oriola. Aquestes peces acusen la
influència d’aquest artista però el treball escultòric no assoleix el seu
nivell. Per tant, creiem que és obra d’un dels artistes formats en el
seu taller. El cadirat pot ser obra del segon quart del segle XVIII.
Finalment, cal anotar que s’ha proposat com a possible procedència primitiva del cadirat el convent carmelita d’Oriola, construït a
la segona meitat del segle XVII. La hipòtesi (Sáez Vidal 1993a, p.
201- 204, i 1993b, p. 14) es basa en el fet que bona part de les imatges representades al cos alt del respatller corresponen a personatges
vinculats a l’ordre del Carme. SL
Marès 1979, p. 53, núm. 1617-1618
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112. Cadires de cor
Cercle de Juan Bautista Borja
Oriola (Alacant)
Segon quart del segle XVIII
Noguera, pi, arbre de ribera, ferro forjat i acer
107,5 x 207,5 x 61,9 cm
Convent de Sant Sebastià de les Agustines d’Oriola (Alacant)
MFM 990
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Conjunt de quatre cadires de cor de fusta de noguera. L’estructura
és la mateixa que la de les cadires Cat. 111.
El primer muntant de l’esquerra representa un personatge que
lluita contra un lleó, mentre que a la part baixa hi ha una màscara
amb una cinta amb poms de fulles i fruits penjant de la seva boca.
Als plafons del respatller hi trobem representades L’aparició les Alzines de Mambré (Gn, 18, 1-10), El sacrifici d’Isaac (Gn, 22, 1-18)
i El somni de Jacob (Gn, 28, 12-16).

capçat amb una motllura que tapa la junta entre ambdues peces.
Podem considerar aquest plafó una peça anacrònica, ja que els
cadirats no solien anar tapats en la seva part posterior, doncs es
recolzen contra mur. Per la seva estructura i malgrat no conserva
cap marca de frontissa o encaixos, podríem haver estat, en origen,
unes portes antigues. SL
Marès 1979, p. 53, núm. 1617-1618

A la part del darrere d’ambdós conjunts de cadires hi ha un emplafonat de fusta de noguera decorat amb quarterons desiguals i
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Les cadires de repòs
Miquel Àngel Alarcia

La cadira de braços o de repòs deriva del soli, setial o càtedra d’origen clàssic. A l’edat mitjana evoluciona cap al tron. La seva estructura es compon d’una sèrie de plafons sencers,
dos de laterals fins als braços, un de frontal fins al seient, i el posterior que s’allargava per
formar un respatller alt. Podia portar decoració tallada però en general l’ornamentació hi
era afegida: teles riques i coixins.
És a finals del segle XIV quan Flandes aporta el sistema constructiu de bastigis. En lloc de
posts senceres s’hi feia servir una sèrie de muntants i travessers encaixats en trau i metxa
passada, a vegades refermats per clavilles, estructura en què s’encadellaven uns plafons
que omplien els espais. Val a dir que aquest tipus de seient no era freqüent a les cases i
que per sí mateix denotava una certa solemnitat i autoritat.
La cadira de braços neix com a tal al nord d’Itàlia al començament del segle XVI, amb
el Renaixement. Tot seguit té una ràpida difusió arreu d’Europa, encara que cada país
la interpreta de forma diferent. A la península Ibèrica aquest tipus de seient pren una
forma molt esquemàtica: quatre muntants de secció quadrada amb els dos posteriors
un terç més llargs que els anteriors. Són travats lateralment per barrots a l’alçada del
seient i a la part baixa. Frontalment es lliguen amb dos travessers a la part posterior i
una xambrana al davant. Respatller i seient són fets amb dues peces de cuir o tela muntades a l’aire i subjectades per una clavaó amb cabotes més o menys grans. Engalzats als
muntants posteriors per trau i metxa, els braços descansen a la part frontal sobre la testa
dels muntants anteriors.
Aquest sistema constructiu, molt funcional, permetia la ràpida fabricació en sèrie de cada
un dels elements que desprès s’ajuntaven per mitjà de metxes. L’any 1530, en l’inventari
i encant dels béns de Pere Miquel, fuster de Barcelona, s’hi detallen “vuit cadires bastides
per cadires de cuyro sens cuyro, de noguer [...], fusta de deu cadires de cuiro sense embastir, [...] una sort de cadires, de cuyro desgornides, de fusta sola ab lurs aderencies, so és
brassos i peus i altres coses necessaries [...], fusta de deu cadires de cuyro sense embastir”
(Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Fons Notarial 1-29).
‹ Detall de cadira de repòs (Cat. 116).
Sumari Galeria Bibliografia

247

Detall de cadira de repòs (Cat. 114).

Com tot moble evoluciona al llarg dels anys i l’estructura (sense canviar els elements)
passa de tenir la forma d’un prisma de base quadrada al primer quart del segle XVI a la
d’un prisma de base rectangular amb els costats frontals més amples que els laterals a la fi
del XVII. Les sabates contínues dels inicis es transformen en barrots vogits, o els braços,
rectes i acabats en bec d’oca al començament, es fan més amples i prenen una forma sinuosa acabada en voluta. És la xambrana la que acull la major part de la decoració tallada, i
de les primeres rectes i sense ornamentació passen a mostrar diferents talles amb motius
geomètrics calats, vegetals, heràldics o quimèrics. La gran abundor que se’n va conservar
als monestirs i convents va fer que es conegués com a cadira de frare.
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113. Cadira de repòs
Espanya
Segona meitat del segle XVI
Noguera, pi, cuir i llautó
106 x 64 x 58 cm
MFM 5081

250

catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

Cadira de repòs o de frare formada per dos bastigis laterals subjectats per una xambrana posterior i una altra xambrana llisa al
davant. Té dos braços drets, apaïsats, amb una voluta final a l’abast
de la mà i el cantell exterior perfilant-se en una quarta de bordó
amb filet, i que descansen sobre l’extrem superior dels muntants
davanters. Les unions són de trau i metxa cega. El respatller, de
cuir, se subjecta als muntants a fusta vista, frontalment i lateralment, per mitjà de claus de cabota gran en cassoleta. El seient,
també de cuir, és embotit i té uns repunts rectangulars a la superfície. Es fixa també amb claus de cabota rodona als laterals i quatre
llengües a cada un dels extrems.
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S’hi aprecia una restauració, a la part mitjana de la pota dreta del
davant i a la pota esquerra del darrera, de trencaments assegurats
amb clavilles de fusta. MAA
No catalogada anteriorment
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114. Cadira de repòs
Espanya
Segles XVI-XVII
Noguera, pi, cuir, lona i llautó
63,2 x 57,3 x 107,3 cm
MFM 2203
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Cadira de repòs composta de dos bastigis laterals units per travessers posteriors i una xambrana frontal. Cada un és format per dos
muntants verticals de secció quadrada travats per tres travessers:
l’inferior vogit en ballesta; el superior que adopta la funció de braç,
i el de l’entremig que sosté un dels extrems del cuir del seient. Tant
el cuir del respatller com el del seient són muntats a l’aire i fixats
per mitjà de claus de cabota, de casquet esfèric, ambdós frontalment i lateralment, i en el seient quatre llengües es fixen al muntants verticals. Tots els encaixos són amb metxes de trau i espiga.
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La xambrana és perfilada en talla a tot el perímetre i amb decoració
calada en forma de “ronyonets”, cartel·les i un element central
circular. Els muntants anteriors presenten a la cara frontal una
decoració incisa d’estries. Els extrems dels braços són motllurats i
els laterals presenten també una motllura de bec d’oca.
Les proporcions i els elements decoratius exposats apunten a un
model de cadira de repòs del pas del segle XVI al segle XVII. MAA
Marès 1979, p. 50, núm. 1572-1581
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115. Cadira de repòs
Espanya
Segles XVI-XVII
Noguera, cuir i llautó
112,5 x 65,5 x 59 cm
MFM 5082
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Cadira de repòs formada per dos bastigis de dos muntants cadascú units per dos barrots i travats frontalment per dos travessers
posteriors i una xambrana davantera, perfilada en talla en tot el
seu perímetre i amb decoració calada en forma de “ronyonets”,
cartel·les i un element central circular.
Els muntants posteriors acaben en forma arrodonida amb estries
tallades, d’on surten amb lleu inclinació els dos braços de línia sinuosa i el cantell exterior perfilant-se en una quarta de bordó amb
filet. Acaben en una voluta finament tallada. Els barrots laterals
inferiors estan perfilats en ballesta.
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Respatller de cuir fixat als muntants amb tatxes de cabotes rodones
de llautó pintades de negre. El seient, també de cuir, és fixat a dos
barrots laterals i amb quatre llengües a cadascun dels extrems amb
el mateix tipus de claus.
No s’hi observen restauracions.
Per la seva estructura i els elements decoratius cal datar aquesta
cadira de repòs al pas del segle XVI al XVII. MAA
No catalogada anteriorment
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116. Cadira de repòs
Catalunya
Primera meitat del segle XVII
Noguera, cuir, estopa i ferro
107 x 68 x 52 cm
MFM 2204
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Cadira de repòs constituïda per dos bastigis laterals formats per
dos elements prismàtics drets units lateralment per barrots transversals, dos dels quals serveixen per fixar el seient de cuir amb les
seves bandes inferiors d’estopa. Frontalment són travats per una
xambrana llisa al davant i dos travessers al darrera. Totes les unions
són de trau i metxa cega assegurades amb clavilles. Els muntants
del darrere acaben amb formes arrodonides i porten fixat el respatller de cuir per una doble filera de tatxes. En origen devia estar
clavat a l’aire però després s’hi van afegir dos travessers. La superfície del cuir és gofrada amb dos quadrats centrats per dos cercles
d’elements vegetals. Del muntants posteriors surten dos braços
drets, apaïsats, amb una voluta final a l’abast de la mà i el cantell
exterior perfilat en una quarta de bordó amb filet, que descansen
sobre sengles balustrets que rematen els muntants anteriors. El
seient de cuir està esquinçat i descansa sobre una sèrie de bandes
d’estopa alguna de les quals està solta. El cuiro s’aferra per mitjà
de dues fileres de tatxes als barrots laterals i sengles llengües a cada
un dels extrems.
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La restauració més notable és l’afegit dels dos travessers per darrere
del respatller.
Pels elements estructurals i decoratius es pot assimilar aquesta cadira de repòs al model més comú del conjunt de cadires del monestir de Pedralbes (Mainar; Escudero 1979, p. 103-106). MAA
No catalogada anteriorment
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117. Cadira de repòs
Espanya
Segona meitat del segle XVII
Noguera, cuir, lona i llautó
102 x 70 x 56 cm
MFM S-314
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Aquesta cadira de repòs de noguera, com totes les del seu gènere,
té una estructura de dos bastigis iguals formats cada un per dos
muntants verticals travats per travessers emmexats a trau i metxa.
Els muntants posteriors s’inclinen lleugerament a partir del centre,
i acaben en banyots en forma de cartel·la estriada. Els anteriors
adopten la funció de braços de superfície ampla i finalitzen en
voluta, que al costat frontal presenta una talla regular de fulles
fines en progressió descendent. Aquestes dues estructures laterals
són enllaçades i subjectades per dos travessers posteriors i una
xambrana frontal lleugerament vogida que mostra un mig relleu
simètric que representa dues aus que piquen els fruits d’un vas
central. Per sobre dels braços s’estén de costat a costat el respatller
de cuir muntat a l’aire, i acoblat de front i pels laterals per mitjà
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de tatxes de cabota ampla i circular. El seient de cuir sobre bandes
de lona es fixa al llarg dels travessers laterals i quatre llengües sobre
els muntants amb el mateix tipus de clau.
El cuir del respatller, els dos braços i el muntant posterior esquerre
han estat renovats posteriorment i per tant no són d’origen.
Les seves proporcions, major amplada i menor alçada que al segle
XVI, i la talla del muntants anteriors fan proposar com a data de
construcció la segona meitat del segle XVII.
Fa conjunt amb les cadires de repòs Cat. 119 i Cat. 118. MAA
No catalogada anteriorment
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118. Cadira de repòs
Espanya
Segona meitat del segle XVII
Noguera, cuir, lona i llautó
68,2 x 60,5 x 104 cm
MFM 2202
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catàleg del moble. edat moderna, segles xvi-xviii

D’estructura igual que les seves companyes, té els tres travessers
inferiors nous i els laterals dels braços motllurats en “bec d’oca”.
Cal datar-la també a la segona meitat del segle XVII.
Fa conjunt amb les cadires de repòs Cat. 117 i Cat. 119. MAA
Marès 1979, p. 50, núm. 1572-1581.
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119. Cadira de repòs
Espanya
Segona meitat del segle XVII
Noguera, cuir, lona i llautó
100 x 69,5 x 58 cm
MFM S-315
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La seva estructura és idèntica a la de les cadires Cat. 117 i Cat.
118, amb la diferència que tots els seus elements són d’origen
excepte el travesser inferior posterior.
La data de construcció cal proposar-la a la segona meitat del segle
XVII. MAA
No catalogada anteriorment
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Els bancs
Jaime Barrachina

Els set bancs de “pergamí” de la col·lecció Marès van ser adquirits a l’antiquari madrileny
Apolinar Sánchez (documentació datada el 1945). L’antiquari va comunicar que eren d’un
senyor de Navarra que en posseïa vint-i-sis exemplars.
Atès el patró idèntic de tots ells, el nombre altíssim i les incongruències constructives a
gairebé tots els exemplars, amb peces evidentment noves i d’altres aprofitades, s’ha de concloure que es tracta d’un lot fet a partir d’uns quants exemplars autèntics. De la nostra col·
lecció, l’exemplar més pur és el Cat. 120, malgrat tenir un muntant de respatller nou. Així
doncs d’un grup d’uns quants bancs autèntics en mal estat es va fer el lot original de vinti-sis peces, fent servir fustes noves de roure i peces reaprofitades de portes i altres elements.
Les característiques morfològiques d’aquest lot són sempre idèntiques, tot i que en varien les
mides: els respatllers tenen quatre o cinc panells de “pergamí”, els braços acaben en voluta
i les travesses laterals tenen el costat inferior retallat en forma d’arc conopial. Els Cat. 120,
121, 125 i 126, amb el respatller de cinc panells de “pergamí” i els Cat. 122, 123 i 124 amb
els raspatller de quatre panells de “pergamí”.

‹ Detall de respatller de banc (Cat. 126).
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120. Banc
Navarra
Segles XVI i XX
Roure
93 x 148 x 46 cm
MFM 1960

Marès 1979, p. 30, núm. 1027 (?)
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121. Banc
Navarra
Segles XVI i XX
Roure
89 x 162 x 45 cm
MFM S-750

No catalogada anteriorment
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122. Banc
Navarra
Segles XVI i XX
Roure
97 x 140 x 49 cm
MFM S-14343

No catalogada anteriorment
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123. Banc
Navarra
Segles XVI i XX
Roure
94 x 173 x 46 cm
MFM 903

Marès 1979, p. 39, núm. 1298-1302
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124. Banc
Navarra
Segles XVI i XX
Roure
95 x 138 x 47 cm
MFM 1461

Marès 1979, p. 39, núm. 1298-1302
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125. Banc
Navarra
Segles XVI i XX
Roure
90 x 147,3 x 45,5 cm
MFM 4389

No catalogada anteriorment
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126. Banc
Navarra
Segles XVI i XX
Roure
98 x 157 x 45 cm
MFM 1462

Marès 1979, p. 38, núm. 1286-1288
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Els brasers
Miquel Àngel Alarcia

L’ús de recipients mòbils per escalfar-se es remunta a l’antiguitat. Fora de les estances que
tenien foc a terra, era l’única manera de combatre el fred. Ja a Grècia i Roma la majoria eren
mobles amb rodes i de bronze o ferro. En època medieval es conserva el sistema canviant-ne
la tipologia, però és a partir del segle XVI que es transforma en un moble domèstic i agafa
un caràcter més estable, ja sigui amb ferro, bronze o fusta. La inclusió de la fogona (caldera
que conté les brases) sobre bases de fusta fa que atenyin majors dimensions. Justament és en
aquestes bases on es manifesta de manera més palesa l’adaptació de les formes als diferents
estils del moble.
En seguirà vigent l’ús fins ben entrat el segle XX (Aguiló 1987, p. 234-235; íd. 1990, p. 153154).

‹ Detall de braser (Cat. 128).
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127. Braser
Catalunya
Segle XVII
Noguera, llauna de coure i llautó
23 x 84 x 86 cm
MFM S-10532
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Es compon de dues parts: una fogona d’aram en forma de bacina,
amb dues nanses de llautó i el fons burinat amb una estrella central
de sis puntes i una orla d’ones, i la caixa on s’encabeix.
La caixa, de fusta de noguera i perfil poligonal de dotze costats,
i amb un espai buit circular al centre, té una superfície superior
folrada de xapa d’aram en sis fragments que cobreixen cada un
l’espai de dos costats, i forma en el perímetre extern una motllura
de mig bossell. La xapa és fixada a la fusta per mitjà de tatxes
de llautó: dues rengleres perimètriques amb cabota en forma de
margarida i una al voltant del centre amb les mateixes tatxes.
Del mateix tipus són les tatxes que fixen els costats de les planxes
d’aram, seguint les diagonals del polígon. A cada dos costats apareixen unes tatxes originals en forma de ram de flors, la pèrdua
d’algunes de les quals ha comportat que al llarg del temps s’hagin
reemplaçat per d’altres de més grans en forma de quadrilobulat
o de flor de neu. La fusta on s’aplica la xapa d’aram és formada
per sis peces encadellades.
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La superfície superior descansa sobre una base de sis peces emboetades, que formen també un dodecàgon, per mitjà de vint-i-quatre
balustrets, dos per costat, que s’alternen amb dotze cartel·les acabades en voluta i situades a cada un dels angles. La base presenta
el perímetre enllestit en tor i plint.
L’ús al llarg del temps ha provocat que les dues fileres de tatxes
perimètriques pateixin un desgast notable, segurament a causa de
repenjar-hi les sabates.
No és segur que la fogona correspongui a la mateixa època que el
moble ja que no s’ajusta perfectament al forat central.
Per la forma constructiva, la disposició de les diferents parts, i
l’estil i la disposició dels balustres i les cartel·les, cal datar aquest
moble a l’últim terç del segle XVII (Lozoya 1962, p. 248-249,
làm. 221-222). MAA
Catálogo del Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de Vic, 1893,
p. 381-382, núm. 2832
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128. Braser
Catalunya
Segle XVIII
Noguera, llauna de coure i llautó
18 x 22 x 102 cm
MFM S-10531
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Braser compost d’una fogona circular de llautó i una base de fusta
de noguera s’encabeix.

pètals calats (una per lòbul), trenta-dues en forma de flor de neu
(seguint les diagonals del polígon) i setanta-cinc estels més petits.

La base té la forma perimètrica d’un estel de setze puntes, vuit de
les quals són lobulades i la resta tenen un acabament afuat. El centre és un buit circular de 55 cm, on és encabida la fogona, i consta
d’un cèrcol de fusta en quatre peces unides al revers per reforços
de fusta. Aquest cèrcol sembla afegit més tard per reduir el buit
central i encabir-hi una fogona més petita.

Tot el conjunt recolza sobre vuit peus tornejats en forma de cilindre amb anella i bola, emmexats en trau i espiga per sota de cada
un dels lòbuls.

Aquesta base és formada de vuit fragments trapezoïdals (un lòbul i
dues mitges puntes al costat més llarg) encadellats de forma radial,
reforçats per espigues de fusta travesseres. La decoració és feta per
mitjà de claus de llautó: vuit cabotes en forma de margarida de
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Per l’estructura, el disseny i el tractament del materials, caldria
datar aquest braser en el pas del segle XVIII al segle XIX. La fogona sembla molt més moderna. MAA
Catálogo del Museo Arqueológico-Artístico Episcopal de Vic, 1893,
p. 380, núm. 655
Marès 1979, p. 127, núm. 648
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La taula
Mónica Piera

L’única taula de la col·lecció Marès de l’edat moderna respon a la producció pròpia del nord
de la Península ibèrica i d’estètica barroca, similar al grup de caixes de la mateixa procedència que formen part del fons del Museu.

‹ Detall de taula (Cat. 129).
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129. Taula
Nord-oest peninsular
Primera meitat del segle XVIII
Noguera, cirerer, castanyer, fusta de ribera (om o freixe), roure i ferro forjat
198,5 x 72 x 85 cm
MFM S-987
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Tauler compost per dues posts de noguera amb cantell recte unides
per dues cues d’oronella encastades i amagades a la cara interior i
pronunciat voladís lateral. Els travessers superiors dels dos jocs de
potes són encadellats al tauler amb perfil de cua d’oronella. Tots
els emmetxats són reforçats amb una sola clavilla, menys els quatre
elements prismàtics d’unió de les potes i les dues xambranes, que
són nous, així com els quatre peus tornejats. El dos laterals de la
taula, lleugerament vogits, són encadellats amb metxes rectes als
travessers i als muntants prismàtics. Els calaixos estan emmetxats
amb encaix de cua d’oronella menys els baixos, clavetejats amb
claus de cabeta estreta de forma d’ala de mosca. Les cares interiors
de les posts, així com els laterals de la taula mostren marques irregulars de desbastat manual.
La taula té una interessant decoració de talla en relleu, incisa i amb
unglades de gúbia. Així, cobrint tot el frontis, hi ha tres filades
d’unglades en l’arrencada prismàtica de les potes, motiu que es
repeteix al faldar, on també s’alterna amb quatre filades d’unglades separades per dos flors estilitzades de sis pètals que recorden
l’anomenada talla de pastor o les rosetes gòtiques. D’aquest punt
arrenca l’element ornamental més ressenyable de la taula, que són
dues cares en alt relleu, molt estilitzades i idèntiques entre elles. Els
tres calaixos presenten lleugeres diferències entre si: dos amb escuts de pany, clavetejats sobre peça de roba i perfil vogit en forma
d’escut coronat en flor de lis; tiradors massissos de ferro forjat
en forma de llàgrima, un dels quals que manca al calaix dret. La
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decoració és de talla directa, on queden en relleu una motllura
perimètrica que s’obre a la part superior per encabir-hi l’escut del
pany, i dobles plafons amb flors de sis pètals, i relleu vegetal als
calaixos laterals i un plafó més gran al central. Tant els calaixos
com els motius florals del faldar presenten decoració gravada a
cops de gúbia.
Es tracta d’una taula castellana o del quart nord peninsular, de la
qual és difícil precisar l’origen exacte, car de taules retardatàries
i amb similar decoració, fustes i construcció, en trobem des del
Pirineu aragonès fins a Galícia. És hereva de la tipologia de taula
amb calaixos freqüent en centres religiosos (taules de refectori) o
en els ambients cortesans o adinerats de la segona meitat del segle
XVII, com per exemple la reproduïda per Feduchi (Feduchi 1969,
p. 114, làm. 88) i que es troba al Palacio de Liria, a Madrid, propietat dels ducs d’Alba, en aquest cas, de factura molt més acurada
i amb dos caparrons d’angelets que separen els tres calaixos i dues
xambranes als laterals curts, ara, però, tornejades. Altres exemples
més senzills i amb decoració més estilitzada són habituals als museus etnogràfics i d’arts decoratives (per exemple, la taula núm.
inv. CE02284 del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid) i amb certa freqüència al mercat d’antiquari. AM
Marès 1979, p. 127, núm. 610
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Autors

María Paz Aguiló (MPA)
Investigadora del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) i
especialista en el moble espanyol, en
especial d’època moderna. Ha publicat
nombrosos llibres, catàlegs i articles.

Miquel Àngel
Alarcia (MAA)

Jaime Barrachina (JB)

Professor d’Història de l’Art.
Ha estat professor d’història del
moble a l’Escola d’Antiquaris i
conservador al Museu Nacional
d’Art de Catalunya.

Conservador-director del Museu del
Castell de Peralada des de 1975. En
l’àmbit del mobiliari ha publicat les restes
arqueològiques del jaciment de Castell Vell
de Llinars (1983) i la part medieval del
moble català de l’exposició Moble català
(1994).

Joan Bosch Ballbona (JBB)

Félix de la Fuente (FF)

Sílvia Llonch (SL)

Professor del Departament d’Història
i Història de l’Art de la Facultat de
Lletres de la Universitat de Girona.
La seva recerca s’ha centrat en l’art
català dels segle XVI i XVII, amb
especial atenció a l’estudi i revisió
dels seus artífexs i a la recepció de la
cultura artística internacional.

Sotsdirector del Museo
Nacional de Artes Decorativas
de Madrid. Anteriorment, entre
d’altres, director del Museo de
Bellas Artes de La Coruña, director
del Museo Provincial de Cuenca
i director gerent del Consorci del
Museu de l’Art de la Pell de Vic.

Conservadora del Museu Frederic
Marès fins al 2014, ha centrat
la seva recerca en la història de
les col·leccions d’escultura i ha
coordinat i catalogat diverses
exposicions. Coordinadora d’aquest
catàleg del moble.
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Albert Martí (AM)

Eva Pascual (EP)

Mónica Piera (MP)

Llicenciat en història de l’art i antiquari.
Propietari de Palau Antiguitats, amb
una àmplia dedicació al moble antic,
i col·laborador habitual amb diferents
institucions museístiques del món de les
arts decoratives.

Conservadora del Museu del Joguet
de Figueres. Historiadora de l’art.
Com a investigadora s’ha especialitzat
en el mobiliari català i de la Corona
d’Aragó del període medieval i del
segle XVI, així com el noucentista.

Presidenta de l’Associació per
a l’Estudi del Moble i doctora en
història de l’art, especialista en
moble. Ha centrat gran part de la
recerca en el moble català
i espanyol de l’edat moderna.

Sofía Rodríguez Bernis (SRB)

Teresa-M. Sala i Garcia
(T-MS)

Directora del Museo Nacional de Artes
Decorativas de Madrid. També ha treballat
en els museus Reina Sofía, del Prado i de
l’Exèrcit i presidit ICOM Espanya. El seu
camp de recerca inclou el mobiliari històric,
la història dels interiors, la industrialització i
el disseny dels individus en l’edat moderna.
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Professora Titular d’Història de
l’Art de la Universitat de Barcelona.
Estudia els escenaris urbans i les
arquitectures de la vida privada
(mobiliari i arts decoratives) dels
segles XIX-XX.
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