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El moble de l’Empordà
al segle XVIII

Catalunya va viure un fort creixement econòmic al
llarg del segle XVIII, gràcies a l’augment de l’activitat
comercial i a la implantació de les primeres indústries, especialment les del sector tèxtil. La major
prosperitat tingué lloc a la segona meitat de segle i
provocà un increment demogràfic que permeté el
desenvolupament de les ciutats i dels pobles d’arreu
del país. Es construïren cases de nova planta, s’ampliaren i es pujaren pisos a edificis ja existents, en les
poblacions on les muralles dificultaven l’expansió.
El camp i el mar van ser les principals fonts de
riquesa de la societat empordanesa. Al segle XVIII,
el suro, el blat de moro, la vinya, l’oli, les moreres
per als cucs de seda, les anxoves, la sardina i les
primeres indústries van proporcionar els capitals
per al desenvolupament econòmic d’aquestes dues
comarques obertes a la Mediterrània i a França.
Inversions en la construcció de vaixells i en companyies comercials van permetre un ressorgiment
econòmic que es va reflectir, entre d’altres, en els
habitatges dels més privilegiats. Nobles i hisendats convertiren les seves residències a les viles,
als pobles i al camp en un signe visible de la seva
posició social i econòmica.
Els professionals de la fusta de l’Empordà
aconseguiren, amb economia de materials i recursos senzills, els resultats lluïts que la clientela
necessitava. La demanda no era suficient com per
permetre l’especialització en la construcció de
mobles, sinó que la gran majoria de fusters escampats pels diferents pobles realitzava qualsevol de
les feines que els queia a les mans, i la construcció
de mobles suposava només una petita part.

Pocs tallers es dedicaven a la venda exclusiva de
mobles, la qual cosa feia que les vendes es fessin
majoritàriament per encàrrec a partir d’uns models que cobrien les expectatives. No hem trobat
cap taller amb mobles acabats a punt per vendre o
a mig fer en tallers de l’Empordà, a diferència dels
d’altres centres de producció catalans, com són
Barcelona, Girona o Olot. És allà on la seva especialització i major volum de negoci els permetia
disposar de mobles acabats per vendre en directe, des de calaixeres, escriptoris, caixes o fins i tot
armaris a Olot. És possible que a l’Empordà certs
tallers de major prestigi o aquells que feien mobles
d’ús quotidià com ara cadires o taules tinguessin
aquests mobles enllestits per lliurar-los al moment,
especialment durant l’últim quart de segle XVIII i
les primeres dècades del segle XIX, però la venda
de mobles importants, aquells que es construïen
amb ocasió de les bodes o de reformes importants
de les cases, com ara armaris, calaixeres o escriptoris, es feia principalment per encàrrec.
Per donar servei a les masies escampades per
tot el territori, aquests obradors enviaven puntualment equips d’artesans a treballar in situ als
masos per evitar desplaçaments. Els operaris es
quedaven en el lloc de treball tot el temps requerit i allà s’improvisava un banc de fuster. A les
factures quedava reflectit si l’artesà durant aquell
temps s’havia buscat la vida o si, pel contrari, i
com era comú, havia rebut menjar i allotjament a
la casa. En certes ocasions, les masies ja disposaven d’un espai per realitzar aquestes feines, ja que
les obres eren cosa quotidiana a moltes d’aques
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tes grans construccions. Els mateixos propietaris
col·laboraven en les tasques necessàries per tenir
la casa al dia i durant l’hivern, quan les tasques del
camp baixaven, feien ells sols alguns dels objectes i mobles més senzills. El fet que el nombre de
masies fos elevat, permetia que hi hagués un nombre indefinit d’artesans que es dedicaven a anar de
masia en masia en busca de feina, especialment
per fer reparacions.
De totes maneres, el fet que molts mobles d’una
mateixa zona presentin característiques similars,
així com que es vagin trobant peces signades per
artesans locals, demostra que la gran majoria de
mobles destacats empordanesos i, en general,
gironins van ser construïts per tallers estables,
que arribaren a crear models definits, i no per
passavolants. Les calaixeres de sagristia, en ser
peces normalment encastades i mantenir-se en
el seu lloc d’origen, són una bona font d’informació per conèixer les característiques dels mobles
d’un determinat poble. L’Empordà en conserva
unes quantes de la segona meitat de segle XVIII,
coincidint amb aquest creixement econòmic, que
responen exactament a les característiques dels
mobles de luxe d’ús domèstic (cat. núm. 1-5).
1. Funcionalitat i fastuositat a la casa benestant
empordanesa
Per als nous homes de negocis, la casa era a la
vegada un símbol del seu nivell econòmic i un instrument que els permeté obtenir reconeixement


social, en un moment en el qual proliferaven les
reunions i les visites a les cases privades. D’aquesta manera, tenien cura dels interiors de les seves
residències i adaptaven les novetats procedents
d’altres indrets per fer-les més esplendoroses.
Aquesta obertura a tot allò que era modern, però,
era més lenta i menys acusada a les zones rurals.
Les llars de les classes socials altes havien de
donar resposta tant a les ocupacions diàries com
als esdeveniments socials, que se succeïen amb
relativa freqüència. L’estructura dels edificis, la
distribució de les estances i l’equipament es van
concebre per compaginar aquestes dues necessitats. La planta baixa i el segon pis recollien la major
part d’espais de servei. En canvi, la primera planta
o planta noble acollia, entre d’altres, les sales de
recepció, la decoració de les quals evolucionà a
mesura que avançava el segle XVIII. A partir dels
anys quaranta, les modes estrangeres convertiren
l’estètica barroca, que encara era present a la llar
empordanesa, en quelcom desfasat. S’observa una
voluntat de canvi, de modernització i una posada
al dia amb la incorporació, entre d’altres, de noves
tipologies de moble que havien emergit a tot Europa. El model més pròxim era a la capital catalana,
però a aquesta referència s’hi afegien aportacions
procedents de l’estranger.
El resultat sembla que respongué bé a les necessitats d’aquella societat, ja que va ser repetit amb
poques variacions d’una casa a una altra. La sala
ocupava un important espai de la planta. L’efecte
de grandària s’accentuava per la gran alçària del
sostre i per les perspectives cap a l’exterior i cap
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a les estades contigües que oferien finestres i portes. La sala comunicava amb les estrades, o sales
de conversa, que donaven pas als dormitoris, i
aquests, a través d’un arc, a l’alcova. Es tenien en
compte els efectes que produïa la decoració quan
es passava d’una estança a una altra. En total, un
alt nombre de metres quadrats que s’organitzaven
simètricament des de la sala i seguien els cànons
estètics europeus.
És interessant constatar que si bé, en el dia a
dia, la sala i les estrades eren llocs de pas i no d’ús,
els dormitoris i les alcoves, a més de formar part
de les sales de recepció, havien de donar resposta
al descans diari dels propietaris. Per aconseguir
aquesta doble vessant, funcional i d’aparat, es
van oferir interessants solucions decoratives. En
aquest sentit, el marc de l’alcova amb un impressionant coronament tallat, calat i daurat i engalanat
amb els cortinatges, es concebia com si fos un escenari de teatre, només pensat per ser vist. El llit
es col·locava al fons amb el capçal pintat i els teixits en coordinació.
Els mobles, les pintures i els objectes ajudaven
a enriquir aquests espais, que a més de bells havien de ser útils i que, al capdavall, donaven una
bona imatge de conjunt, encara que en el detall
sovint hi faltés qualitat. D’aquesta manera, les calaixeres, els escriptoris, els guarda-robes, els llits
policromats i les cadires pintades s’incorporaven
al moblament d’ús domèstic. La seva presència augmentà amb l’impuls econòmic dels últims
quaranta anys del segle XVIII. Les característiques
d’aquestes noves tipologies es repetien també

d’una peça a una altra dintre de la mateixa zona,
de tal manera que es pot parlar de grups de mobles i relacionar-los amb una àrea de producció
més o menys concreta. Mobles, principalment per
al consum local, que es barrejaven amb elements
d’altres procedències.
Certament, a la casa acomodada empordanesa lluïen objectes de luxe que procedien d’altres
indrets i convivien amb les produccions locals.
Alguns es compraven a centres pròxims, com és
el cas de Girona i Olot, d’on provenien alguns dels
mobles, com ara les cadires o els llits, respectivament; altres es portaven d’una mica més lluny,
com ara Barcelona, on s’adquirien teixits, vidres,
cadires de repòs i molts productes que no entraven
directament pels ports de l’Empordà. Als interiors
de l’Empordà, també es trobaven peces d’importació. D’Itàlia entraven, entre d’altres, miralls,
cornucòpies i teixits; de França s’importaven
teixits i cadires; i d’Anglaterra, els instruments científics i els rellotges. Aquests diferents objectes
de qualitat convivien amb uns mobles majoritàriament empordanesos, realitzats en tallers de la
zona amb materials sempre autòctons. El resultat
oferia uns espais que, sense deixar el segell rural,
aconseguien gran efectivitat i personalitat.
Han arribat fins a nosaltres un nombre considerable d’objectes i mobles d’aquestes sales principals
de les cases, que ens permeten imaginar l’aspecte
dels interiors. La majoria són actualment lluny del
seu lloc d’origen, però encara mostren com es van
solucionar les necessitats d’unes famílies exigents.
A partir de l’anàlisi de mobles empordanesos del
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segle XVIII, observem els destacats canvis que ofereixen respecte als de les centúries anteriors. La
principal substitució recau en els models de mobles, però també són notables les innovacions en
les formes i moviments de les estructures. Addicionalment, encara que les tècniques decoratives no
són noves, la seva aplicació resulta en un aspecte
molt diferent i identificador. Aquestes transformacions es comencen a apreciar a la dècada de 1740 i,
com dèiem, s’accentuen a partir de 1760.
1.1. Rebre i asseure
A mesura que s’estén la moda per rebre a les cases,
els propietaris habilitaren les llars per facilitar-ne
l’accés i acomodar els convidats. Les festes, les tertúlies i els concerts feien menester espais amples
i lliures, així com una gran quantitat de seients.
La sala, per les seves grans dimensions, permet
disposar una taula al mig, però les estrades i els
dormitoris deixen buit el centre i les zones de pas i
col·loquen seients al voltant de totes les parets. En
el cas de les estrades, aquests se separen només,
de tant en tant i de forma simètrica, per consoles i
consoles raconeres amb els corresponents miralls,
mentre que en els dormitoris són les calaixeres o
el tocador els que tallen la filera de seients.
Conjunts de cornucòpies penjaven a les parets
dels diferents espais. Amb els marcs de contorn
mogut, tallats i daurats, les llunes gravades i les
espelmes enceses, lluïen a la part alta de les parets,
donaven llum i resplendor sobre els arrambadors
10

de fibra vegetal o de tela jaspiada o pintada. El
nombre de cornucòpies era elevat i es compraven als vaixells procedents d’Itàlia o a la ciutat de
Barcelona. La complexitat del transport, que demanava de caixes fetes a mida, encaria el seu preu i
les convertia en objecte de luxe, que només s’encenien en ocasions assenyalades. De totes maneres,
el seu cost era inferior al dels miralls, ja que normalment la dimensió de la lluna de la cornucòpia
era més petita que la del mirall, i aquest element
era el més car de la producció.
Cal destacar l’augment ràpid i generalitzat del
nombre de seients individuals respecte a segles
anteriors. En aquest sentit, hem de recordar que la
quantitat de cadires que es posaven a les cases fins
a final del segle XVII era molt baix, i que el banc
solia ser el model de seient més comú. Durant
el segle XVIII, els bancs amb o sense respatller
seguien gaudint d’un paper destacat a la llar empordanesa, però a les sales de visita se substituïen
per models de major excel·lència.
El seient de prestigi a començament de segle
XVIII era el de cuiro. Cadires, cadires de braços
en noguera amb seient i respatller de cuiro clavat
amb tatxes van ser el model de seient que, creat
a la segona meitat de segle XVI, es va considerar
més elegant i lluït fins ben entrat el segle XVIII. Fins i tot, a la segona meitat del segle, aquest
model seguia vigent a moltes llars benestants. Encara que anomenades habitualment amb el terme
de cadires de vaqueta de Moscòvia, eren sobretot
les indústries de Vic i Barcelona les que assortien la pell de cabra adobada necessàries per a la
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construcció dels seients. Les cadires de vaqueta de
Moscòvia oferien luxe i sumptuositat sense oblidar la necessària funcionalitat i durabilititat.
Molt lentament, a mesura que avançava el segle,
aquest model va ser substituït per altres conjunts a la moda europea. D’una banda, els models
a l’anglesa i a la francesa entapissats i, de l’altra,
les cadires de boga pintades (cat. núm. 92-98). A
aquests conjunts de tamborets, cadires i cadires de
braços, s’uneixen els canapès, una nova tipologia
de seient per a diverses persones amb respatller i
braços, que substitueix els bancs rústics i durs.
Normalment de noguera, les cadires entapissades portaven un sistema de fundes que permetia
canviar la roba de diari de cotó per brocats o damascs en seda per als dies assenyalats. Les estructures
d’aquestes peces tenien sovint una forta influència
dels models anglesos, especialment de l’estil Reina Anna, que no se circumscriu al període del seu
regnat, sinó que el seu influx es plasma, com dèiem, a la segona meitat de segle. A l’última dècada
del segle i durant el primer quart de segle XIX, trobem altres cadiratges empordanesos amb evidents
referències als estils Jordi III, és a dir, a cadires
Hepplewhite i Sheraton. En tots els casos i fins i
tot en aquestes dates tan tardanes, és habitual que
mantinguin les xambranes, com si l’artesà català
volgués assegurar la durabilitat dels seients.
Les cadires de palla i de balca tenen una ampla
difusió per molts centres del Mediterrani al llarg
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del segle. Encara que algunes responien a models
senzills merament d’ús, altres formaven part del
moble de qualitat i es col·locaven en les sales de
visita. Les produccions de Marsella, Barcelona o
Nàpols eren de renom, la qual cosa generava un
important comerç d’un port a un altre entre els
diferents països. Són moltes les cadires de Marsella o a l’estil de Marsella que omplien les sales
empordaneses. Encara que més senzilles que les
de noguera entapissades, van ser molt ben acceptades per la població. Generalment pintades
en verd, vermell o groc, formaven part del mobiliari colorista dels interiors, que podia incloure
filets daurats o colrats. L’augment de la demanda
per aquests seients de fibres vegetals i muntants
tornejats permet entendre que, a final de segle,
fusters de Torroella i de La Bisbal s’especialitzessin en aquesta producció, i que a Barcelona el 1775
es constituís un gremi independent, que els permeté de realitzar tot el procés de fabricació, des
del tornejat fins a posar la balca o pintar.
Com hem dit, els convidats, passejant o asseguts en els nombrosos seients del dormitori,
gaudiren de la magnífica visió de l’alcova, on el llit
era el protagonista. Durant aquesta segona meitat
de segle, el nou model de llit era amb decoració
pintada (cat. núm. 82-84). El capçal al gust rococó
mostrava una escena religiosa envoltada de motius
ornamentals. Detalls daurats o colrats complementaven la pintura que normalment era a l’oli.

Mónica Piera, “Els cadiraires de boga a la Barcelona de la fi del segle XVIII”, Afers, 2000, núm. 37, vol. 15, p. 633 a 640.
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Les potes de mig pilars eren cabriolades o tornejades i elegants robes vestien el conjunt. Aquest
és el cas de l’alcova del ciutadà honrat Francisco
Serinyana a Peralada, qui l’any 1752 tenia “un llit
a la moda nova ab sa capsalera ab una efigie de Sant
Josep pintat o jaspeat y part dorat ab tres matalassos,
una colxa de indianes, dos cuixins sens cuxinera tot
usat”.
Molts d’aquests llits policromats han arribat
fins als nostres dies però, ara per ara, és difícil saber el seu lloc de procedència. El fet que es fessin
models semblants a diversos indrets i que la majoria hagin passat pel comerç en dificulta la seva
catalogació. Pel que fa als seients, la problemàtica
és una altra, atès que pocs d’ells han arribat fins a
nosaltres, tot i que eren abundants al segle XVIII.
El seu ús continuat i el canvi de concepte de les sales de visita durant el segle XIX els va arraconar i va
fer abandonar a les golfes fins a la seva pèrdua.
1.2. Guardar i, sens dubte, prestigiar
El grup més interessant de mobles novells i més
emblemàtics de la casa empordanesa respon al
mobiliari de guardar, aquell que es construeix per
deixar i ordenar les pertinences de les llars. Dintre d’aquest gran conjunt volem dedicar especial
atenció als que es col·locaven a les sales principals
ja que, com a més d’aquesta funció pràctica havien

de oferir una bona imatge, presentaven solucions
innovadores i s’adaptaven als gustos imperants a
l’Europa del moment. Aquest interès per posar la
planta noble al dia va relegar a estances secundàries les arquilles i arquimeses, pròpies del moblatge
del segle XVII.
A tot l’Empordà els mobles estaven fets amb
tècniques elementals i mètodes simples, on dominava l’instint per sobre de la raó. La talla, les
motllures, i l’embotit s’utilitzaven conjuntament
o aïllada per aconseguir efectes de gran expressivitat i audàcia, que els donava un fort caràcter i un
segell inconfusible.
En general, i utilitzant un llenguatge musical,
podem dir que els fusters empordanesos eren uns
virtuosos de la noguera que executaven amb ella
unes obres amb bona habilitat tècnica. Cavets,
bossells, mitges canyes i motllures arrancades, totes elles tallades del massís, eren les notes que es
combinaven per crear unes composicions de gran
capacitat expressiva i efectes de clarobscur.
Aquesta impressió és especialment destacada
en les produccions del Baix Empordà, on el moble es tracta com una escultura i es defineix com
un equilibri de forces, entre els compartiments de
les motllures, com a herència pròpia del barroc,
i els moviments dels cossos, els quals, tant si són
rectes com panxuts, presenten quasi sempre al
davant en ballesta. Els moviments s’intensifiquen
en tot un seguit de mobles que retallen el faldó en

AHG, Perelada, Not. Felip Francesc, 1752, Pe 897, fol. 148r-159v. Inventari dels béns que foren del noble Francisco Serinyana,
ciutadà honrat de Barcelona.
2
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forma mixtilínia trencada, que es prolonga per
unir-se visualment amb les petites potes cabriolé acabades en doble voluta. Com que tot aquest
seguit d’elements es presenten en uns mobles de
mides grans i estructures massisses, el resultat és
el d’un mobiliari veritablement impactant.
En moltes peces, la noguera es combinava amb
els embotits de boix. Efectivament, al segle XVIII l’embotit o tàrsia segueix essent una tècnica de
molta acceptació. Espècies dures, com el boix, o
d’altres clares, com el llimoner o el taronger, eren
les preferides per omplir les incisions i forats
practicats a les superfícies dels mobles. Es realitzaven diferents tipus d’embotit. D’una banda,
els filetejats, que podien ser simples, dobles; i de
l’altra, la denominada marqueteria plena, on peces
més o menys grans omplien forats practicats a la
fusta. Ambdues variants podien combinar-se en
un sol moble. Amb l’embotit es desenvolupen unes
composicions geomètriques o figuratives que ofereixen una atractiva bitonalitat. Flors, ramatges,
ocells, cargols i rocalles ressalten sobre la noguera
i s’omplen de detalls gràcies a un fi treball de cisellat, ratllat i picat sobre aquestes peces fusta clara
i dura, que després es completa amb tinta negra a
les incisions. Aquest duet de noguera i boix omple
les superfícies de molts mobles, especialment els
armaris.
En altres mobles, aquestes fustes se substituïen
per una pasta de color groguenc que es col·locava
amb espàtula dins els forats, molt més econòmica
per la seva facilitat en l’aplicació i pel baix cost de
la matèria prima. Pot enriquir-se amb pinzellades

de color per a representar els detalls. La marqueteria de pasta, que és com habitualment es coneix, té
forta difusió a l’Empordà i pot combinar-se en una
mateixa obra amb l’embotit de fusta (cat. núm. 2).
El guarda-robes, el gran protagonista
El moble més rellevant de les comarques gironines
és l’armari guarda-roba, també anomenat armari guarda-robes o senzillament guarda-roba. Ja al
segle XVIII era apreciat i conegut a tot Catalunya
i es venia a altres indrets fora dels seus llocs de
producció. Els trobem, per exemple, a les cases
barcelonines sota la denominació d’armaris de
Girona.
Si la major part de les cases catalanes del segle
XVIII tenien un contenidor amb portes en forma
d’armari, encara que fos senzill, encastat, de fustes
de ribera i a la cuina, els guarda-robes, en canvi,
es troben quasi exclusivament a cases amb poder
adquisitiu alt o mig alt, ja que el seu cost era també elevat. Un bon armari pujava més de 80 lliures,
preu que incloïa els jornals, la fusta, el pany, la
clau, els tiradors i l’escut de pany.
S’han de destacar els exemplars de la Garrotxa
i de Girona capital, però també els de l’Empordà.
En tots els casos poden arribar a ser veritables
meravelles del mobiliari. El guarda-robes juga un
paper fonamental a les masies i també a les principals cases de les viles, on es consolidava com a
peça protagonista de la sala. Presideix l’espai de tal
manera que la resta de mobles i objectes es troben
13
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supeditats a la seva presència, especialment quan
es col·loquen per parelles.
La seva existència a la sala gironina es nodreix
d’una clara influència de França. Al segle XVIII
l’armari configurava la peça de mobiliari més destacada a les cases burgeses del país veí i era una de
les peces aportades en els contractes matrimonials, la qual cosa els donava un valor simbòlic i una
connotació social que no trobem a Catalunya. Cada
comarca francesa elaborava el seu model i el guarda-roba gironí es pot entendre com un més, amb
unes característiques que permeten diferenciarlos de la resta.
Es caracteritza per les seves mides, que són generalment molt grans i superen fàcilment els 2,50
metres. L’efecte d’alçada s’accentua gràcies al ric
coronament tallat que llueix sobre la cornisa. Els
trobem arrambats a la paret i també, molt sovint,
encastats o mig encastats, per tal d’evitar que es
mengin l’espai de la sala. Normalment, en aquests
casos, van acompanyats d’unes polseres tallades,
que a més de decorar, amaguen la junta entre el
moble i la paret. L’altre element que els distingeix
és el calaix que corre tota la llargada sota les dues
fulles de la porta. De totes maneres, també n’hem
trobat algun amb dos calaixos i altres sense, especialment a la primera meitat de segle. Diverses
lleixes distribueixen l’espai interior, que també
pot incloure un parell de calaixets. La seva profunditat permetia guardar ordenadament la roba de la
casa, com ara llençols, estovalles i tovallons. També servia per col·locar objectes de parar la taula,
com el vidre, la plata o l’estany. Substituïen, per
14

tant, els aparadors d’altres països i també els tradicionals tinells catalans, ja que hem de recordar
que aquests no eren només mobles per exposar
objectes, sinó que disposaven d’espai per guardar
coses de la sala.
A diferència dels realitzats a França, moltes
d’aquestes peces de mobiliari gironines estan
datades, normalment en una tarja al centre de coronament, encara que en ocasions els números
formen part de la decoració de la porta. Aquesta
datació permet estudiar l’evolució d’aquesta tipologia i constatar que alguna àrea, com la de l’Alt
Empordà, manté amb poques variacions els models, i d’altres, com la del Baix Empordà, accentua
els moviments a mesura que avança el final de segle i fins arribar al segle XIX.
El guarda-roba de l’Empordà és sempre, i fins
a final de segle, de fusta massissa. Normalment
de noguera, encara que també n’hi ha de cirerer i
d’arbre blanc tenyit color noguera, i els interiors
són de fustes de ribera. La majoria dels exemplars
tenen el cos prismàtic. Una forma estàtica amb
muntants i travessers serveix de base per ressaltar
un ample coronament mogut i tallat. Els diferents
elements constructius es reforcen visualment amb
motllures, algunes d’elles tenyides de negre, que
emmarquen i ajuden a destacar el treball d’embotit de boix que decora els plafons de les portes i la
llinda. Els exemplars més primerencs poden dividir les portes en dos plafons, però la majoria són
tripartits amb el plafó central molt més alt. Es lleva
sobre potes, que adquireixen diferents formes. A
començament de segle, en tac rectangular, com a
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prolongació dels muntants, o també de ceba o de
mènsula. Aquestes es mantenen a l’Alt Empordà
fins i tot a final de segle; en canvi, alguns de l’àrea de
Torroella la substitueixen per una petita de forma
cabriolé amb peu en voluta. Aquesta pota moguda
s’acompanya sovint d’un faldó mixtilini trencat que
coincideix amb la d’altres tipologies de moble de la
zona, convertint-se en un element diferenciador.
La pota en petita cabriolé té clares referències en
centres francesos com Bresse, Sennecy le Grand
o la Provence. En altres models del Baix Empordà
els peus adopten una forma d’urpa, la qual cosa els
relaciona amb alguns exemplars de la Garrotxa. El
gust pel moviment és una constant a moltes peces
del Baix Empordà que es fa palès en el disseny de
la part alta del guarda-robes, on es desenvolupen
formes arquejades que repercuteixen en el travesser i plafó superior de les portes i en la llinda.
Han arribat molts exemplars fins als nostres
dies i comprovem com les característiques dels
diferents models es repeteixen d’un armari a un
altre. El fet que molts d’ells es trobin fora del seu
lloc d’origen fa difícil identificar amb precisió la
seva procedència. Especialment complicat és diferenciar algun dels armaris de l’Empordà dels de la
Garrotxa, ja que exemplars molt similars es donen
indistintament a ambdues àrees geogràfiques, la
qual cosa ens obliga a pensar en el moviment d’artesans, de dissenys o de peces. Sobre aquest tema
queden molts interrogants oberts, que només noves fonts d’informació podran ajudar a desvetllar.
En aquest sentit, té un valor documental excepcional el fet d’haver trobat dos guarda-robes

datats i signats, que ens ajuden a classificar-los. A
més, confirmen que la xifra del coronament respon efectivament a la datació de la seva factura,
cosa que semblava evident, però que fins ara mai
s’havia pogut documentar.
En el primer cas, es tracta d’un armari guardarobes signat a la part interior del darrera (cat. núm.
13). En lletres grans es pot llegir “Fet en Massanet
de Cabrenys, en la Botiga de Pera Quinta Fuster 1782”. Aquest guarda-roba es caracteritza per
tenir una estructura prismàtica amb amplis travessers i muntants. Les seves proporcions, encara
que altes —amb 2,51 x 1,595 m— són una mica més
horitzontals que les del Baix Empordà. Les portes
es divideixen en tres plafons rectangulars, el central més alt amb un gerro amb flors i ocells al plafó
central i al superior i a l’inferior amb una roseta
emmarcada en un rombe elaborat amb elements
vegetals, tot en embotit de boix de marqueteria
plena. Al centre de la llinda es representen dos
petits caps d’àngel enfrontats, dels que deriven
roleus vegetals que es prolonguen horitzontalment
fins als muntants. La decoració del calaix és més
senzilla, amb només un treball de filet. El coronament tallat mostra una tarja envoltada de fruites,
fulles d’acant i roleus que és flanquejada per dues
amples volutes motllurades i les potes tenen forma
de mènsula.
El fet que aquest armari respongui a un model
molt repetit ajuda a catalogar moltes altres peces
que, com dèiem, es troben actualment fora del
seu lloc de producció. No podem assegurar que
tots aquests armaris que responen a un disseny i
15
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composició similar procedeixin del mateix taller,
però almenys permet establir un àrea de producció concreta al voltant de Maçanet de Cabrenys.
En tot aquest seguit de peces, l’element que canvia d’un a l’altre és la data inscrita al coronament.
L’exemplar més antic dels que encara conserven el
coronament està datat el 1760. Aquest fet, a més
d’ajudar a la catalogació, ens fa veure com aquest
model de guarda-robes va tenir forta difusió i un
llarga vida, que va permetre repetir-lo durant dècades amb poques variacions.
L’altre armari signat va ser construït a la Bisbal per Manuel Molinas el 1806 (cat. núm. 24). Es
tracta d’una peça de grans dimensions, amb calaix
inferior, sense coronament i amb les portes arquejades, com es repeteix sovint al Baix Empordà.
La inscripció és a llapis a la part interior del darrera i inclou el nom i la datació. Encara que manté
l’estructura pròpia dels armaris de l’Empordà,
com que és un exemplar tardà, mostra alguns elements que permeten inscriure’l en el neoclàssic.
En concret, els muntants del buc són més estrets i
esvelts i es decoren com si fossin petites pilastres
adossades amb els capitells en ressalt i les bases
fent de potes. Destaca el fet de ser en arbre blanc,
tenyit en color noguera en tota la seva part exterior
i pintat amb flors en color crema. Cada un dels tres
plafons de cada fulla de la porta mostra un ramatge
de flors, lliris al centre i roses al superior i inferior
emmarcats amb una banda del mateix color que,
per aconseguir un lleuger efecte de tridimensionalitat, remarca els cantells en negre o en blanc.
Aquesta peça ens permet recordar que la tècni16

ca de la policromia va tenir un lloc destacat a la
casa empordanesa. Encara que en el mobiliari de
qualitat la noguera i el boix són els materials per
excel·lència, no podem oblidar que la pintura va
servir per donar notes de color de gran impacte i
bellesa. Aquest armari és només un exemple de tot
un grup de mobles i elements arquitectònics pintats que completaven els interiors. Armaris, portes
de pas i de capella, a més dels llits, van donar amb
la seva paleta un toc lluminós que convivia amb la
sobrietat de la fusta.
Calaixos, escambells i secrets
Com tots sabem, a Catalunya ja a l’Edat Mitjana,
per herència del món antic, la roba d’ús personal es guardava en caixes. La societat perpetuava
la caixa, perquè els havia atorgat una forta càrrega
simbòlica. La caixa es relacionava amb les tradicions, la identitat i la memòria familiar. Aquesta
valoració es donava pel fet que la caixa era el moble
que la núvia aportava com a part de la dot i on col·
locava la seva roba personal i la del casament, no
només aquells dies de les festes, sinó que la caixa
seguiria essent l’únic bé visible que la dona mantenia durant la resta de la seva vida a la casa del
seu home. Aquest fet convertí aquest buc de fusta
en un símbol de la seva identitat, un reflex de les
seves arrels i del seu nivell econòmic. A més, com
que cada zona geogràfica elaborava un model diferent de caixa, permetia establir una relació entre
propietari i la seva procedència.
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És clar que hi ha també una raó econòmica en
la perpetuïtat de la caixa, però si la població hagués valorat només qüestions pràctiques i de cost,
el canvi cap a la calaixera hagués estat molt més
ràpid, encara que fos amb la compra de calaixeres de menys qualitat artística. De totes maneres,
l’argument econòmic no es pot tampoc menysprear. Encara que sempre és difícil fer comparatives
de preus a partir de documents que no permeten
apreciar la qualitat de les peces ni el seu grau de
complexitat tècnica i decorativa, queda clar que si
es fa servir la mateixa varietat de fusta i un mateix
grau de treball, la calaixera és molt més cara que la
caixa. Una bona parella de caixes a mitjans de segle
XVIII costava unes 30 lliures, mentre que l’import
d’una parella de calaixeres superava fàcilment
les 50. Tenim una calaixera que ha arribat fins
als nostres dies de la que en coneixem el preu de
venda. Encara que no correspongui a les comarques aquí estudiades, ens serveix de referència.
Es tracta del model més repetit a tot Catalunya de
calaixera amb escambell i cantells amb xamfrans,
construïda en noguera i decorada amb filet de
boix. Aquesta calaixera, que es conserva al Museu
de l’Espluga de Francolí, porta un paper enganxat
amb el següent escrit: “La i feta jo, Josep Miquel de la
Espluga de Francolí juriol del any 1802. Lo preu sens
gurnimens 32 lliures, ne val 35, però com és any de

miseria per tota reu se agut de [baratir] lo blat [amb
bala] a 45 pecetes”. Una interessant anotació que a
més de recordar-nos els problemes quotidians en
temps de penúries a final del regnat de Carles IV,
ens documenta el preu real d’un moble en una data
concreta i situa una calaixera amb escambell en
noguera i filet en 35 lliures. Fixem-nos que encara
que aquest moble respon exactament al model que
sempre relacionem amb el segle XVIII, la inscripció ens revela que ja és una peça del segle XIX i ens
torna a posar en alerta sobre les dificultats per establir datacions precises.
És ben sabut que algunes de les caixes catalanes presenten una porta que amaga tres calaixos.
Aquest model el trobem almenys des de començament de segle XVI dintre de peces d’estil gòtic, i es
manté com un dels models de caixa al llarg dels segles a Catalunya. En realitat, podem considerar-lo
el moble més genuïnament català, i a mesura que
passa el temps i els mobles amb calaixos són més
abundants, el nombre de caixes amb calaixos augmenta de forma natural. Hi ha caixes amb calaixos
que pertanyen a homes i d’altres que pertanyen a
dones, ja que, com hem dit, tothom guarda la roba
en aquests contenidors fins la segona meitat de segle XVII. El fet de tenir o no calaixos era, al nostre
entendre, una qüestió de preu. Qui podia comprava aquest model que permetia distribuir millor els

Aquests preus estan extrets de documentació d’Olot, però serveixen d’orientació. (A.H.C.O. Miquel Oliveres, Man. 1757
(1355), fol. 462r.-466v. Capítols matrimonials entre Francisco Fexes, pagès, fill de Josep Fexes, pagès i Maria Alivés, filla de
Ramon Alivés, pagès i A.H.C.O. Esteve Saiol, Man. 1768 (1451), fol. 166r-166v. Olot, 1768, setembre, 10. Apoca de Francesc
Lamarca i Esteve Lamarca, pare i fill, fusters d’Olot a favor de Josep Marcillo, pel pagament de dues calaixeres de noguera).
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objectes de petita mida, però havia de pagar més,
ja que el cost era superior. En els millors dots i fins
que la calaixera no es convertí en el nou moble de
moda, les núvies que s’ho podien permetre intentaven que una de les caixes on portaven la seva roba
fos d’aquest model amb calaixos. Aquesta és la raó
de trobar tantes vegades bones parelles de caixes,
una amb i l’altra sense calaixos.
A la primera meitat del segle XVIII es construïen encara exemplars de caixa interessants. A
l’Empordà s’elabora un model, poc conegut, de
mides reduïdes, que creiem interessant donar a
conèixer. És de mida petita, amb 145 cm de llarg, i
el sistema constructiu és el propi català des del gòtic, és a dir, que el seu buc està constituït per quatre
posts senceres emmetxades, però que aparenten
plafons entre bastiments amb llistons clavats. El
davant del moble està dividit en tres plafons entre
un fris amb sanefes clàssiques, com guilloixats,
piastres o fistons i un sòcol motllurat que inclou
una altra sanefa, per exemple, de caboixons. El
centre dels plafons són tallats en baix relleu amb
motius vegetals, com ara gerros amb flors, cistells
de fruites o ocells. En alguna ocasió, combinen la
talla amb l’embotit de boix. Les potes són en forma d’urpes en biaix. Dues de les aquí catalogades
(cat. núm. 6 i 7) porten la datació i ens situen unes
peces de decoració totalment barroca a mitjans de
segle XVIII.
La calaixera substitueix poc a poc la caixa, però,
com hem dit, la seva introducció no va ser cosa fàcil,
ja que el canvi tenia una implicació sentimental,
que encara que intangible, era molt més important
18

que les qüestions funcionals. Per aquesta raó, fins
a la dècada de 1730 la calaixera era encara un moble poc conegut a casa nostra. En realitat, només
es va introduir a les llars en el moment que va ser
reconeguda com a moble de prestigi en la societat
catalana. A partir d’aquella dècada es va convertir
en símbol de pertinença entre persones del grup
social privilegiat i el seu ús es va difondre ràpidament entre elles. La major part de la població,
especialment al camp, va seguir guardant la roba a
les tradicionals caixes i així ho mantingué fins i tot
al segle XIX.
La calaixera catalana es caracteritza i es diferencia de la d’altres procedències per les seves
quatre fileres de calaixos, la qual cosa li dóna una
major alçada. Encara que a Catalunya els seus orígens s’han de buscar en la segona meitat del segle
XVII, quan per primera vegada alguns comerciants
la van incloure en el mobiliari d’ús domèstic, si ens
centrem en l’Empordà trobem els primers exemplars documentats en la dècada de 1740, és a dir,
una dècada més tard que els nobles de Barcelona
la presentessin com el nou contenidor de moda i
l’adaptessin a les modes i gustos imperants. Sovint
aquests primers documents la denominen sota el
terme “encalaixada”. Com dèiem abans, la resta de
la població seguí utilitzant la caixa i es passà a la
calaixera només lentament, fet que comporta que
les relacionem en un bé per a les classes econòmicament altes.
Els cossos grans de les calaixeres s’adaptaven bé
a les estances empordaneses de sostres alts. Normalment, les trobem als dormitoris o a les alcoves i
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a sobre d’elles es col·loca sovint una escaparata. Si
tenim en compte que aquestes estances formaven
part dels espais de visita al segle XVIII i si, recordem, aquest moble és signe de distinció social i, a
més a més, algunes d’elles s’encarregaven per als
dots, podem entendre que moltes siguin exemplars
interessants, rics en decoració i vagin en parella.
Un model de gran importància a Catalunya és
la calaixera amb escambell, també denominada
a l’època calaixera amb escambellet i, amb menys
freqüència, calaixera amb castellet, calaixera amb
tamboret o calaixera amb un respatlló (cat. núm.
40 a 50). És una varietat del model anterior que
porta retirat i sobre el taulell una altra filera amb,
normalment, tres calaixos. És una tipologia pròpia
de la Catalunya del segle XVIII, que no es troba a
altres indrets europeus, o en tot cas, només amb
rars exemplars. La seva presència a l’Empordà és
molt alta, especialment al Baix Empordà. Tant és
així, que pocs són els exemplars de calaixera que
no tinguin escambell o que no el portessin abans
d’alguna modificació. La seva difusió a Catalunya
es pot entendre si tornem a fixar-nos en el fet que
les calaixeres vénen a substituir les caixes i que
moltes d’aquestes eren a Catalunya del model amb
calaixos. La transició de caixa a calaixera es fa sense problemes, però no es vol perdre els avantatges
dels tres calaixos petits de les caixes. Per tant, els
fusters catalans inventaren una calaixera que conservava la superposició de calaixos grans per posar
la roba, com es fa a tota Europa, però li sumaren
tres calaixos petits sobre el taulell, per donar resposta a les necessitats de la societat catalana.

Una altra variant de la calaixera d’ús molt freqüent a l’Empordà és l’escriptori, que té en la seva
part superior un taulell inclinat a 45º que s’obre
per mostrar calaixos, divisions i una capella. Els
calaixos grans s’utilitzen per posar la roba mentre
que a la part de l’escriptori es col·loquen papers,
objectes de valor, en substitució de les arquilles i
arquimeses del segle anterior. Aquest moble també fou anomenat en la primera etapa calaixera a
l’anglesa i escriptori a l’anglesa, la qual cosa ens
informa que l’origen de la tipologia s’ha de buscar
en el bureau. Les relacions del moble català amb la
producció anglesa són evidents i s’originen gràcies als fluïts contactes comercials. L’estructura de
l’escriptori català té certament clares relacions
amb el d’estil Reina Anna.
Altres formes de denominar-ho a l’època era
calaixera de tomba, escriptori de tomba, escriptori de o amb calaixera, calaixera amb escriptori,
escriptori amb sa calaixera, calaixera a tall d’escriptori, calaixera i escriptori, calaixera escriptori;
és a dir, amb termes que fan referència a la tapa,
que s’anomenava sota el nom de tomba, o amb
denominacions que deixaven constància que es
tractava de la suma d’una calaixera i un moble escriptori. Com veiem, cap d’aquests termes té res a
veure amb el terme canterano, amb el que es designa majoritàriament en l’actualitat. Amb l’intent
de recuperar la veu original i per evitar confusions
amb el significat del terme canterano, que al segle
XVIII designa una altra tipologia de moble que ara
analitzarem, nosaltres designarem el moble sota
el terme original d’escriptori.
19
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Els escriptoris de l’Empordà solen tenir quatre fileres de calaixos grans, encara que alguns en
tenen només tres. A l’interior de l’escriptori disposen de capella central sense porta i, a ambdós
costats, sovint tres fileres de calaixos. De totes
maneres, les possibilitats de distribució de compartiments i calaixos varia d’un exemplar a un altre
i és un dels elements d’interès d’aquesta tipologia
de moble. La tapa de l’escriptori s’aguanta gràcies a
unes frontisses i, una vegada oberta, es pot recolzar
de diferents maneres. Les formes comunes a tota
Catalunya són amb dos llistons lliscants, amb frontisses de compàs interior o també sobre el taulell
de la calaixera que sobresurt. Tots aquests sistemes
de suport es donen a l’Empordà, però molts exemplars del Baix Empordà ofereixen altres solucions
més imaginatives i interessants, que a més ens
ajuden a la seva catalogació. En concret, els fusters
d’aquesta comarca sovint aprofiten les motllures
que separen el cos de la calaixera del de l’escriptori
per amagar els llistons o moltes vegades una lleixa que, a més d’aguantar la tapa, serveix també per
doblegar la roba abans de col·locar-la dintre dels
calaixos, però que quan és tancada queda totalment
dissimulada sota les motllures. En altres ocasions,
aquesta lleixa se substitueix per un calaix molt baix
que passa desapercebut i que només es pot obrir si
es retira un clau amagat que fa de topall.
La idea d’inventar calaixos secrets és molt pròpia d’aquesta tipologia de moble, que servia per
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guardar documents, diners i objectes de valor.
Novament els fusters del Baix Empordà són imaginatius a l’hora de situar els amagatalls. A part
d’aquest calaix llarg sota la tapa, els escriptoris ens
sorprenen amb petits calaixos o caixons amagats
darrera la capella o els calaixets interiors. En altres
ocasions, aprofiten espais buits que es generen
entre calaixos i el buc del moble i normalment per
accedir-hi és necessari treure totalment els calaixos. Encara que hi ha amagatalls comuns i, per tant,
poc efectius, en d’altres ens mostra com el fuster
o potser el propietari van idear solucions que intentaven dificultar el treball dels lladres, encara
que no sempre s’aconseguia, com el cas que relata
el baró de Maldà el 1804: “Los lladres continuen
encara sos robos per Barcelona; i lo pitjor d´esos
malfactors és tenir certs ferros ab què obren totes
les portes i demés cerraduras de calaixos d’escriptoris i calaixeres, àdhuc lo més recòndit, que són
los secrets de la moneda. [...] I ab lo xasco terrible,
los amos, de veure´s de repente pobres pelats”.
És difícil determinar en quin moment es comencen a difondre els escriptoris, atès que la
documentació passa d’enregistrar l’escriptori
model arquilla que procedeix del segle anterior, al
model que ens ocupa aquí i que deriva de la calaixera, sense, en general, detallar a quina tipologia
de moble fa referència. De totes maneres, queda
clar que a mitjan segle XVIII l’escriptori està totalment implantat a la casa catalana benanant,
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especialment en àrees rurals. Disposem d’un
escriptori signat i datat que ens ajuda a situar l’entrada de l’escriptori en aquestes terres del Nord de
Catalunya. Es tracta d’un exemplar depurat en les
seves línies, de gran qualitat constructiva, signat a
la fonadura del calaixet que corre per sobre de la
capella interior amb la frase “Fet en Massanet de
Cabrenys Per Salvador Quintà, fuster. Any 1742”
(cat. núm. 51). L’autor és el pare de l’autor de l’armari guarda-roba que abans hem comentat que
realitzà aquesta peça i la signà.
La datació d’aquest moble és primerenca i mostra un primer estadi en la construcció d’aquesta
nova tipologia de moble. L’anàlisi detallada de la
peça ens permet observar com està concebut encara
sota els paràmetres del mobiliari del segle XVII, en
concret de les arquilles. Trets que revelen la seva
precoç construcció són, en primer lloc, el fet que
el darrera sigui en fusta de pi i no d’arbre de ribera
com tots els mobles de datació una mica posterior;
en segon lloc, que aquest darrera sigui emmetxat
amb cues d’oronella i no clavat; en tercer lloc, que
el moble estigui construït en dues parts, com si es
tractés de la superposició de dues caixes; i, per últim, que estigués coronat per una balustrada, que
s’ha perdut, com si es tractés d’una arquilla. Addicionalment, l’estructura paral·lelepipèdica sense

moviments del cos i la construcció amb posts senceres, tant als costats com a la tapa de l’escriptori,
torna a mostrar les formes de fer tradicionals a
Catalunya, que al llarg del segle XVIII s’aniran
transformant. Tots aquests detalls mostren la manera com l’artesà generà aquesta nova tipologia de
moble amb les tècniques que feia servir per construir mobles del període anterior, especialment
arquilles barroques, i com amb ingeni i destresa
va arribar a construir el nou model d’escriptori.
A part de la signatura, en aquest escriptori hem
trobat una altra inscripció molt borrosa a la post
superior del darrera on es pot llegir “Del Sr. Geronim Alterachs Arxiver Real de la ciutat de Barcelona
[...] de Sant Francho. de Paula en Barna”, la qual
cosa ens indicaria que el moble podria pertànyer
a l’oficial major de l’arxiu de Barcelona. La relació
entre aquest treballador de Barcelona i el fuster
de l’Alt Empordà no la coneixem, ni podem saber
com una persona del seu nivell econòmic, que era
relativament baix, va poder tenir aquest moble.
De totes maneres, l’anotació és un nou document
que reforça la idea d’un cert comerç de mobles
construïts a tallers de la província de Girona cap
a Barcelona. Ho teníem documentat en referència
als llits d’Olot i als anomenats armaris de Girona i
ara s’ha de sumar aquest escriptori de Maçanet.

Jeroni Alterachs va tenir el càrrec d’oficial a l’Arxiu Real de Barcelona. Substitueix en el càrrec a Josep Llaris des de 1706 o
1713. Era, per tant, ajudant de l’arxiver D. Salvador de Prats i Matas, i les seves funcions consistien en fer recerques documentals, així com copiar i rubricar registres. El 1739 jurà el càrrec d’oficial primer amb un sou de 600 lliures anuals. Morí a
Vilafranca del Penedès el 22 de juny de 1752. Consulteu Jaume Riera i Sans, “El personal de l’arxiu reial de Barcelona durant el
segle XVIII”, p. 90-102. Agraïm a l’autor i a Núria Ruiz Comin la seva col·laboració en la recerca.
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L’escriptori de Salvador Quintà posa de manifest una sèrie de trets constructius i decoratius
que es repeteixen en tot un seguit de peces. En
aquest sentit, atribuïm al mateix taller un altre
escriptori molt similar constructivament al de
Quintà, però més senzill en la decoració (cat.
núm. 52). Tot un altre grup d’escriptoris, de datació una mica més tardana, el relacionem de
prop amb aquest taller, encara que creiem que
hem de parlar de mobles de l’àrea de Maçanet de
Cabrenys i no només del taller Quintà (cat. núm.
54-56 i 67). La proporció baixa del moble i dels
calaixos, la tècnica senzilla, però molt acurada,
amb fustes primes i frontisses ocultes, les potes
de mènsula baixa amb voluta, les decoracions tallades dels cantells o els més evidents dissenys
dels embotits de boix i de la talla a la part interior
de l’escriptori són petjades fàcilment reconeixedores. A mesura que avança la segona meitat de
segle, però, a aquests elements s’afegeix el moviment dels calaixos exteriors, que passa d’un
serpentí a una suau i elegant ballesta.
Aquest escriptori de Salvador i tot aquest seguit
d’altres molt propers, així com l’armari construït pel seu fill Pere i tota la sèrie d’armaris amb els
que també es pot relacionar, ens permeten parlar
d’un interessant centre de producció de mobles a
Maçanet de Cabrenys fins ara desconegut i d’un taller, els Quintà, de gran qualitat constructiva, que
mereixeria un estudi individualitzat i aprofundit.
Addicionalment, el fet que dues de les peces del
taller estiguin signades ens dóna esperança per
trobar-ne d’altres que ajudarien a la catalogació.
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D’altra banda, a partir de la documentació i de
moltes peces que han arribat fins a nosaltres, ens
adonem que a les comarques gironines, i en especial a la Garrotxa i la zona de l’Alt Empordà, l’ús de
l’escriptori és molt abundant, fins i tot més que la
calaixera. Una mostra de la seva forta implantació
en aquestes dues comarques és el fet que s’escollís com un dels contenidors de diverses dots, en
alguna ocasió sol, en altres en parella amb una
calaixera. Per tant, encara que la majoria d’escriptoris siguin propietat dels homes, alguns d’ells,
formaven part de les pertinences de la dona.
Una variant de l’escriptori de la que no s’ha
parlat mai i que té una forta incidència al Baix
Empordà és l’escriptori amb escambell (cat.
núm. 62-66). Ens trobem aquí davant de la tercera tipologia de moble sense referències en altres
indrets. Ja hem citat les caixes amb calaixos i les
calaixeres amb escambell i ara novament ens trobem que la inclusió de tres calaixos petits torna a
ser l’element diferenciador d’aquesta altra tipologia de moble català. No l’havíem localitzat en
altres zones i, en canvi, la seva presència és molt
abundant en aquesta comarca. En aquesta tipologia, l’escambell se situa per sobre de la tapa de
l’escriptori, la qual cosa accentua, una vegada més,
la seva alçada.
La documentació no sembla que utilitzi una
denominació específica per citar aquesta variant
d’escriptori i, per això, en la lectura de folis només
podem saber si es tracta d’aquesta modalitat d’escriptori quan en la descripció es detalla el número
de calaixos. A l’escriptori amb escambell, el cos
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inferior només té tres fileres de calaixos, ja que la
quarta es troba en forma d’escambell. D’aquesta
manera, no accentua l’alçada, que ja és gran per si
mateixa.
Són diverses les estances on es col·loquen els
escriptoris i escriptoris amb escambell. Com que
als calaixos grans es disposa la roba, es lògic que
es disposessin la majoria als dormitoris i a les estances a prop de l’alcova, tot i que també els hem
trobat a la sala. En el cas de l’Empordà sembla que,
a més de moble contenidor, l’escriptori serveix
també per a escriure, ja que en el seu interior es
troba el tinter i altre material d’escriptura. Això no
era comú a Barcelona, on per escriure els senyors
fan servir taules.
Altres models de mobles que s’introdueixen al
llarg del segle XVIII a la casa empordanesa són mobles compostos, on el cos baix és una calaixera o un
escriptori i el cos alt fa d’armari o llibreria, sempre amb portes. Quan el cos alt té portes de fusta,
la documentació els anomena canterano o armari; en canvi, si les portes són amb vidres o reixeta
metàl·lica n’hi diuen llibreria. D’aquesta manera,
es generen la calaixera amb canterano o calaixera
amb llibreria i l’escriptori amb canterano o l’escriptori amb llibreria.
La calaixera amb canterano o calaixera amb
armari (cat. núm. 76-77) és, per tant, un moble
de dos cossos, un descansant sobre l’altre, amb
la part inferior en forma de calaixera i la superior en armari de dues portes, ocasionalment amb
un calaix a sota. També anomenat canterano amb
calaixos, ens obliga a recordar que el canterano és

a la Catalunya del segle XVIII un armari; és a dir,
un moble amb portes i no un moble d’escriptori.
El cos del canterano és més estret que l’inferior de
la calaixera per donar sensació de lleugeresa. Addicionalment, com que s’utilitza per posar llibres i
papers, no necessita una fondària tan gran com els
calaixos de la roba i divideix l’interior amb prestatges i ocasionalment porta algun calaix. La seva
estructura de doble cos permet guardar la roba als
calaixos i els llibres i papers als prestatges. Si el
moble s’utilitza a la sala per posar estris de parar
la taula rep el nom de calaixera aparador. No són
molts els exemplars localitzats, però demostren
l’interès a les cases empordaneses pels mobles
alts.
El moble compost d’escriptori amb canterano o escriptori amb llibreria (cat. núm. 67- 75 i
78-79) és molt més habitual en aquestes llars benestants de l’Alt i Baix Empordà. Són peces de gran
qualitat només accessibles a persones amb nivell
adquisitiu alt. Ofereixen un aspecte imponent i
mostren una gran alçada que augmenta amb els
coronaments tallats, en ocasions datats, així com
hem vist en els guarda-robes. L’escriptori amb
canterano és estructuralment la suma de l’escriptori i del canterano que acabem de citar i suposa
la combinació més completa dels mobles contenidors del segle XVIII: la calaixera, l’escriptori i la
llibreria. Roba, papers, llibres, objectes de valor,
escriptures i documents familiars es conservaven
en aquest moble que fa, per tant, les funcions de
moble d’arxiu. El cos inferior el posa en relació
amb la resta d’escriptoris d’aquestes comarques
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empordaneses, mentre que el paral·lelisme en el
cos superior s’ha de buscar en els armaris guarda-roba. Alguns d’ells estan datats i ens ajuden a
catalogar la resta de mobles.
Finalment i per acabar amb els mobles compostos, hem de citar el reclinatori o genuflectori
amb calaixos o amb armari (cat. núm. 80). Es tracta d’un model de moble en forma de calaixera o
d’armari que disposa d’un calaix inferior que sobresurt cap endavant del cos del moble per a fer la
funció de tarima on poder agenollar-se. En ocasions s’hi suma una escaparata a sobre on es col·loca
una imatge religiosa i aleshores els anomenem
genuflectori amb calaixos i amb escaparata. Es
troben a les esglésies; per exemple, se’n conserva
un de finals de segle XVIII a l’ermita de Santa Caterina de Torroella, que antigament suportava un
Crist sota un dosser; però també a les capelles privades d’aquestes cases grans que estem estudiant.
La idea torna a ser la de treure profit als mobles
i fer-los multifuncionals. En el cas de mobles de
capella aquesta doble funció té molt de sentit, ja
que normalment els oratoris privats no disposaven de sagristia i els objectes d’ús litúrgic s’havien
de guardar a la mateixa capella. Per això també es
habitual trobar que la mesa d’altar inclogui calaixos que substitueixen la calaixera de la sagristia.
Tot aquest seguit de mobles compostos canvien
enormement l’aspecte de les estances principals
de les cases respecte al segle XVII, dominades
per caixes, arquilles i armaris baixos Els mobles
compostos, com que estan pensats en conjunt,
unifiquen els interiors i harmonitzen l’espai.
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Empolainar-se al lligador i presumir
Com a la resta de Catalunya, a l’Empordà, el lligador és un moble cabdal de la casa, especialment
per a les famílies acomodades del segle XVIII i
començament del XIX. També denominat pentinador o tocador, no és només el moble on la dona
es pentina cada matí, sinó també el contenidor on
guarda les joies, la seva correspondència i altres
objectes personals.
Des d’aquest punt de vista, podem entendre que
la dona tingui una predilecció per aquest moble i estableixi amb ell un lligam sentimental estret. A més,
com que al segle XVIII el lligador i les joies es mostraven als convidats, es converteixen en un signe
visible de la categoria social i econòmica de la família i adquireixen una consideració social rellevant.
És comprensible que aquesta estima i aquest valor
social es correspongui amb una voluntat per fer
del lligador quelcom més que un contenidor. Així
doncs, no és casual que a mesura que avancem en
el segle XVIII l’estructura dels lligadors es faci més
complexa i la decoració s’elabori amb delicadesa i
amb tècniques a la moda. Quan arribem a la segona
meitat de segle, els tocadors són peces de mobiliari
català de gran interès, que se situaven al dormitori
principal de la casa, a l’alcova o a la recambra.
Els lligadors del segle XVIII català responen a
dos models diferents: l’un, derivat de la calaixera;
i l’altre, de la taula. Els exemplars de començament de segle mantenen l’estructura de taula, ja
existent a l’època medieval, és a dir, la d’una petita taula amb un calaix a la cintura on guardar les
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pertinences, que se subdividia en compartiments,
sovint es pintava de blauet i en ocasions es folrava
amb robes fines. En ocasions, sobre el seu taulell
es col·locava una petita arquilla o joier. A partir
de la dècada de 1750, el lligador empordanès evoluciona cap a una tauleta amb escambell i mirall.
(cat. núm. 87). És a dir, que, a part del calaix de
la cintura, es disposa un escambell amb calaixets
per guardar les joies sobre el taulell, el qual, a més,
fa la funció de suport d’un gran mirall. El cos rep
formes mogudes, especialment en ballesta, i per
decorar-lo s’utilitzen diferents tècniques, com
ara l’embotit de boix, la talla i la pintura, especialment en color vermell. El marc del mirall, així com
el faldó de la taula s’aprofita per incloure-hi talles
en forma de petxines, cascades de flors, fulles
d’acant o tornapuntes de gust rococó. El daurat i el
platejat complementen la decoració i enriqueixen
les talles i les motllures. A l’Empordà, el lligador
derivat de la calaixera es troba en poques ocasions
i sempre a partir de mitjans de segle. Un exemplar
amb les característiques pròpies de la producció
de Torroella de Montgrí, que ha perdut el mirall,
es reprodueix en el número 42 del catàleg. Du-

rant el segle XVIII, el lligador es converteix en un
moble d’importància social, que passa de ser una
petita taula a un moble de representació al servei
de la vanitat del seu propietari.
Els mobles que han arribat fins a nosaltres
permeten reafirmar el creixement econòmic que
es produí en terres gironines a la segona meitat
de segle XVIII. La gran quantitat de mobles datats ajuden a observar com, en el curt període de
temps que va des dels voltants de 1750 fins a 1814,
la demanda de mobiliari de luxe va ser constant i
va permetre desenvolupar estils diferenciats per a
cada un dels centre i àrees de producció. Aquest
fet és el que permet establir catalogacions bastant
precises per a alguns dels mobles, encara que, en
ocasions, la mobilitat d’artesans i de models dificulta aquesta tasca. Estem segurs que els estudis
exhaustius que diversos especialistes estan elaborant ajudaran a precisar informacions i a avançar
en la catalogació del moble català.

Mónica Piera Miquel

La mobilitat d’artesans va molt més enllà de l’anada i vinguda entre comarques gironines. Una calaixera amb canterano
en noguera i embotit de boix, signada “Martin Casademont en Calaceite, de Calonge” n’és l’exemple més clar. El fet que les
característiques d’aquest moble, així com d’altres de la zona, tinguin estretes similituds amb el moble de l’Empordà permet
plantejar un estudi que tracti les relacions entre mobles aragonesos i empordanesos. Actualment, la dificultat per accedir a
aquesta peça, de la qual només coneixem una fotografia, obliga a endarrerir la recerca.
6

En aquest moment, a l’Associació per a l’Estudi del Moble estem ultimant un treball exhaustiu sobre el moble de l’Empordà,
amb especial interès pel Baix Empordà, que establirà les bases per a la catalogació.
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Catalogació
Realitzada per Kel Domènech, Dolors Ferrer,
Natàlia Guillamet i Mónica Piera,
de l’Associació per a l’Estudi del Moble
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1. Calaixera de sagristia amb armari
Baix Empordà, 1757 (datada)

2. Calaixera de sagristia
Pla de l’Estany, Vilert, 1750-1800

3. Calaixera de sagristia amb armari
Baix Empordà, 1775-1810

Noguera motllurada, arbre de ribera al
darrere i interiors, embotit de boix en
marqueteria plena gravada, ferro als panys
i xarneres. (Un calaix i la porta de la dreta
refets en època posterior)

Noguera tallada i motllurada, faig al darrere i
interiors d’època posterior, pi i conglomerat
en algunes parts d’època posterior, embotit
de pasta en filet figuratiu, embotit de boix en
marqueteria plena gravada, llautó als escuts i
tiradors, ferro als panys i xarneres. (L’estructura interior, el davant d’alguns calaixos
i els laterals són d’època posterior)

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, llautó als
tiradors i escuts i ferro als panys i xarneres

225,5 x 308 x 101 cm
AEMEMP 048*
Església de Santa Eulària de Cruïlles

186,7 x 157 x 101 cm
AEMEMP 040
Ermita de Santa Caterina

191 x 326,5 x 87,3 cm
AEMEMP 042
Església de Santa Maria de Vilert
Bibliografia: Clavaguera, 1998, p. 133 i ss.

4. Calaixera de sagristia amb armari
Baix Empordà, 1794 (datada)

5. Calaixera de sagristia amb armari
Alt Empordà, circa 1800

6.Caixa
Empordà, 1743 (datat)

Noguera vogida i motllurada, arbre de
ribera al darrere i interiors, pi en interiors
d’època posterior, mansònia en el coronament esquerra d’època posterior, guix
trencat en el darrere, embotit de noguera
en banda lineal i figurativa i en marqueteria
plena, embotit de xiprer (o llimoner) en
marqueteria plena gravada, llautó en els
escuts de pany i ferro a les xarneres i panys

Noguera vogida, tallada, calada i motllurada,
arbre de ribera al darrere i interiors, pi en
la tarima i en algunes peces d’època posterior, restes de daurat en les rosetes, llautó als
tiradors i ferro als panys i xarneres. (Baix de
l’armari dret i costats interiors dels armaris
refets en època posterior)

Arbre de ribera vogit, tallat i motllurat, ferro
al pany, xarneres i escut de pany

304,7 x 319,5 x 83,5 cm
AEMEMP 103
Col·lecció particular
*

59,8 x 145 x 61,3 cm
AEMEMP 139
Col·lecció particular

484 x 1221 x 102 cm
AEMEMP 043
Església de Santa Maria de Castelló
d’Empúries.

Número de registre de l’Associació per a l’Estudi del Moble.
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7. Caixa amb calaixos
Empordà, 1753 (datat)

8. Armari
Baix Empordà, 1700-1750

9. Armari
Província de Girona, s. XVIII

Noguera vogida, tallada i motllurada, potes
amb petge de lleó d’època posterior i llistó
nou a la tapa, tirador de la porta de fusta
i anelles metàl·liques als calaixos, ferro
al pany i xarneres. (Ha perdut un calaix
interior)

Noguera vogida, tallada, motllurada i
tornejada, arbre de ribera tallat, motllurat
i puntejat als costats, al darrere i interiors, tint a base de noguerines, embotit de
boix en marqueteria plena gravada, llautó
cisellat als tiradors i escuts, ferro als panys,
xarneres i escuts. (La fonadura i els prestatges interiors d’època posterior)

Noguera vogida, calada, tallada i motllurada, arbre de ribera al darrere d’època
posterior i interiors, pi a alguna travessa
d’època posterior, ferro a les fixes i escuts

63,3 x 156 x 64 cm
AEMEMP 114
Col·lecció particular

247 x 160 x 66 cm
AEMEMP 037
Col·lecció particular

220 x 176 x 71 cm
AEMEMP 074
Col·lecció particular

10. Armari
Alt Empordà, 1750 (datat)

11. Armari guarda-roba
Empordà, 1750-1800

12. Armari guarda-roba
Alt Empordà, Maçanet de Cabrenys, 1750-1800

Noguera vogida, tallada, tornejada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors,
pi d’època posterior en una lleixa, embotit
de boix en marqueteria plena gravada, ferro
als panys i escut. (Les potes són d’època
posterior)

Noguera vogida, tallada i motllurada,
arbre de ribera al darrere i interiors, pi
d’època posterior en la fonadura interior
de l’armari i la del calaix, embotit de boix
en marqueteria plena gravada, llautó als
tiradors i escuts, ferro als panys

252 x 159 x 64,7 cm
AEMEMP 035
Col·lecció particular

265 x 153,5 x 60,6 cm
AEMEMP 034
Col·lecció particular

Noguera vogida, calada, tallada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors,
roure en la motllura inferior d’època posterior, pi d’època posterior a les guies i en un
cadell del calaix, embotit de boix en filet
lineal doble i en marqueteria plena gravada
amb algun retoc en pasta, tint negre, llautó
als tiradors i escuts, ferro als panys i xarneres. (El sòcol i les potes d’època posterior)
257,2 x 154 x 62 cm
AEMEMP 117
Col·lecció particular
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13. Armari guarda-roba
Alt Empordà, Maçanet de Cabrenys,
Pere Quintà, 1782 (signat i datat)
Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, pi d’època
posterior en algunes guies i reforç, boix en
el filet i la marqueteria plena, embotit de
boix en filet lineal simple i doble i en marqueteria plena gravada, tint negre, llautó als
tiradors i escuts dels calaixos d’època posterior, ferro a les xarneres i escut de la porta
251 x 159,5 x 63,2 cm
AEMEMP 118
Col·lecció particular

14. Armari guarda-roba
Baix Empordà, s. XVIII

15. Armari guarda-roba
Baix Empordà, 1761 (datat)

Noguera vogida, tallada, motllurada i
tornejada, arbre de ribera al darrere i
interiors, pi i roure d’època posterior al
calaix, tint negre, llautó cisellat als escuts
i tiradors, ferro als panys i xarneres. (Les
potes i els florons són d’època posterior)

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, embotit
de boix en filet figuratiu i en marqueteria
plena gravada, llautó als tiradors i escuts,
ferro als panys i xarneres

232,30 x 150,6 x 65,5 cm
AEMEMP 068
Col·lecció particular

263 x 164,2 x 67,5 cm
AEMEMP 058
Col·lecció particular

16. Armari guarda-roba
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800

17. Armari guarda-roba
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800

18. Armari guarda-roba encastat
(parella amb núm. 19)
Baix Empordà, 1783 (datat)

Noguera vogida, calada, tallada i motllurada, decorada amb pintura figurativa, arbre
de ribera al darrere i interiors, llautó als
tiradors i escuts, ferro al pany

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, embotit
de boix en filet figuratiu i lineal doble i en
marqueteria plena gravada, llautó als tiradors, ferro als panys i xarneres. (El lateral
dret amb alteracions i el darrere és d’època
posterior)

Noguera vogida, calada, tallada i motllurada
al frontal i xamfrà, arbre de ribera als costats
i darrere, embotit de boix en filet figuratiu i marqueteria plena gravada, llautó als
tiradors i escut d’època posterior, ferro a les
xarneres i pany. (Florons d’època posterior)

282 x 64 x 164 cm
AEMEMP 028
Col·lecció particular

250 x 167 x 74 cm
AEMEMP 022
Col·lecció particular

271,5 x 152 x 84 cm
AEMEMP 077
Col·lecció Castell de Peralada
Bibliografia: Moble Català, 1994, p. 260-261,
núm. 49; Castellanos, 1989; Mainar, 1976,
p. 152, 153, 155; Claret, 1973, p. 31, il. 37
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19. Armari guarda-roba encastat
(parella amb núm. 18)
Baix Empordà, 1783 (datat)
Noguera vogida, calada, tallada i motllurada
al frontal i xamfrà, arbre de ribera als costats
i darrere, embotit de boix en filet figuratiu i marqueteria plena gravada, llautó als
tiradors i escut d’època posterior, ferro a les
xarneres i pany. (Florons d’època posterior)
271,5 x 152 x 84 cm
AEMEMP 078
Col·lecció Castell de Peralada
Bibliografia: Moble Català, 1994, p. 260-261,
núm. 49; Castellanos, 1989; Mainar, 1976,
p. 152, 153, 155; Claret, 1973, p. 31, il. 37

21. Armari guarda-roba
Baix Empordà, 1791 (datat)

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, embotit de
boix en filet figuratiu i lineal doble, llautó
als tiradors i escut del calaix, ferro a l’escut
de l’armari, panys i xarneres. (Els dos calaixos interiors són d’època posterior)

Noguera vogida, calada, tallada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors,
llautó als tiradors i escuts, ferro a les
xarneres, escut de pany de la porta i barres.
(Barres d’època posterior)

276 x 164 x 83 cm
AEMEMP 057
Col·lecció particular

22. Armari guarda-roba
Baix Empordà, 1775-1800

23. Armari guarda-roba
Baix Empordà, 1750-1800

Noguera vogida i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors, embotit de boix
en filets lineal i figuratiu, en banda i en
marqueteria plena en part refets, llautó als
tiradors i escuts, ferro als panys i xarneres

Noguera vogida, tallada, calada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors,
embotit de boix en filet figuratiu, llautó
en escuts i tiradors, ferro a les xarneres i
panys. (Les potes i el tapajunts de la porta
són d’època posterior)

288,5 x 166,5 x 66 cm
AEMEMP 083
Col·lecció Castell de Peralada
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20. Armari guarda-roba
Baix Empordà, 1791 (datat)

280 x 183 x 76 cm
AEMEMP 015
Col·lecció particular

274 x 161,5 x 68 cm
AEMEMP 104
Rosa Jordi Antiguitats

24. Armari guarda-roba
Baix Empordà, La Bisbal, Manuel Molinas,
1806 (signat i datat)
Arbre de ribera vogit, motllurat i decorat
amb pintura figurativa, llautó als tiradors i
escut, ferro als panys i xarneres
242 x 73,5 x 168,5 cm
AEMEMP 030
Col·lecció particular
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25. Armari guarda-roba
Empordà, circa 1800-1820

26. Armari encastat
Baix Empordà, s. XVIII

Noguera vogida, tallada, calada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors,
tarsia a toppo embotida en bandes, tint a
algunes motllures, llautó als tiradors, ferro
als panys i xarneres

Noguera tallada i motllurada, ferro al pany
i xarneres

244,5 x 161,6 x 65 cm
AEMEMP 134
Col·lecció particular

28. Portes d’armari encastat
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800
Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, embotit de
boix en filet figuratiu i lineal simple i en
marqueteria plena, llautó a l’escut, ferro a
les xarneres i pany. (El marc i les potes són
d’època posterior)
166 x 130 cm
AEMEMP 036
Col·lecció particular

219 x 147 cm
AEMEMP 087
Col·lecció particular

29. Portes d’armari encastat
Baix Empordà, 1750-1800
Noguera vogida, calada, tallada i motllurada, embotit de boix en filet figuratiu,
ferro als escuts de pany i xarneres d’època
posterior. (El marc i el sòcol són d’època
posterior)
209 x 149,2 cm
AEMEMP 094
Col·lecció Castell de Peralada

27. Armari encastat
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1775-1800
Noguera vogida, tallada i motllurada, ferro
al pany i xarneres
237 x 135 x 2,5 cm
AEMEMP 170
Col·lecció particular

30. Portes de pas
(té parella i forma conjunt de tres)
Baix Empordà, La Bisbal, 1775-1800
Possiblement arbre de ribera vogit, tallat,
motllurat i policromat, ferro als panys,
xarneres i passadors
250,5 x 172 cm
AEMEMP 143
Església de la Pietat, la Bisbal
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31. Armari
Empordà, 1777 (datat)

32. Armari arxivador
Empordà, 1700-1750

33. Armari arxivador
Baix Empordà, s. XVIII

Noguera vogida, tallada, calada, tornejada
i motllurada, arbre de ribera al darrere i
interiors, embotit de boix en filet figuratiu
i lineal simple i marqueteria plena gravada,
llautó als tiradors i escuts dels calaixos,
ferro a xarneres, escut de la porta i panys

Noguera tallada, tornejada i motllurada,
arbre de ribera i pi al darrere i interiors,
tint negre, ferro als escuts de pany de les
portes, panys i passador, llautó als escuts
de pany dels calaixos exteriors i als tiradors
dels calaixos interiors. (Havia portat balustrada com a coronament)

Noguera vogida, tallada, tornejada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors,
embotit de boix en el filet lineal simple i
doble i en la marqueteria plena gravada
(pintura en un calaix), tint en el coronament, llautó en els poms i ferro als panys i
xarneres. (Ha perdut les dues portes inferiors i el suport és d’època posterior)

249,5 x 148 x 64 cm
AEMEMP 160
Col·lecció particular

34.Calaixera (té parella)
Província de Girona, 1750-1800
Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, pi d’època
posterior en algunes guies i calaixos, llautó
als tiradors i escuts, ferro als panys
97,5 x 148 x 61,5 cm
AEMEMP 051
Col·lecció particular
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211 x 155 x 62,7 cm
AEMEMP 127
Col·lecció particular

35. Calaixera
Baix Empordà, s. XVIII
Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera als interiors, pi d’època posterior
al darrere i fons d’algun calaix, embotit de
boix en marqueteria plena gravada, llautó
als escuts i tiradors, ferro als panys. (Les
potes, el faldó lateral i els baixos del davant
són d’època posterior)
109 x 131,5 x 63 cm
AEMEMP 011
Col·lecció particular

257,5 x 132 x 63,45 cm
AEMEMP 106
Col·lecció particular

36. Calaixera
Baix Empordà, 1750-1800
Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, pi i roure a
les guies d’alguns calaixos d’època posterior, embotit de boix en filet figuratiu i lineal
doble, llautó cisellat als tiradors i escuts,
ferro als panys. (Les potes del darrere són
d’època posterior)
112 x 138 x 66 cm
AEMEMP 069
Col·lecció particular
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37. Calaixera
(abans calaixera amb escambell)
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800
Noguera tallada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors, embotit de boix
en filet lineal doble i figuratiu simple i en
marqueteria plena gravada, llautó als tiradors i escuts, ferro als panys. Pi en les guies
interiors de reforç. (Ha perdut l’escambell)
104 x 130 x 68 cm
AEMEMP 025
Col·lecció particular

40. Calaixera amb escambell
Província de Girona, 1775-1800
Noguera vogida, calada, tallada i motllurada, xapa de rel de noguera, daurat cisellat a
les motllures i faldó, arbre de ribera al darrere i interiors, llautó cisellat als tiradors i
escuts, ferro als panys
119 x 143 x 67 cm
AEMEMP 174
Col·lecció particular
Bibliografia: Piera i Mestres, 1999, p.164

38. Calaixera
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1775-1800

39. Calaixera
(té parella)
Província de Girona, 1750-1800

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, pi d’època
posterior en alguns reforços de guies, llautó
als tiradors i escuts d’època posterior, ferro
als panys

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, embotit de
boix en filet figuratiu, lineal simple i doble,
restes de tint negre als galzes on entren els
calaixos, llautó cisellat als tiradors i escuts
d’època posterior, ferro als panys

96,7 x 124,5 x 62 cm
AEMEMP 146
Col·lecció particular

41. Calaixera amb escambell
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800
Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, pi d’època posterior en algunes guies de calaixos
i topalls, llautó calat, llaurat i cisellat als
tiradors i escuts d’època posterior, ferro als
panys. (Les potes són d’època posterior)
130,5 x 135,8 x 68,2 cm
AEMEMP 119
Col·lecció particular

101,5 x 157,5 x 73 cm
AEMEMP 081
Col·lecció Castell de Peralada
Bibliografia: Castellanos, 1989, p. 54

42. Calaixera amb escambell
(abans lligador)
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800
Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, pi d’època
posterior a les guies dels calaixos, llautó
als escuts i tiradors, ferro als panys. (Ha
perdut el mirall)
109 x 105,5 x 55 cm
AEMEMP 024
Col·lecció particular
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43. Calaixera amb escambell
(té parella)
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800

44. Calaixera amb escambell
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1775-1800

45. Calaixera amb escambell
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1775-1800

Noguera vogida, calada, tallada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors,
tint negre al cavet de muntants i travessers
emmarcant els calaixos, llautó als tiradors i
escuts, ferro forjat als panys

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, tint negre a
les cartel·les i en parts còncaves de les motllures, llautó als tiradors i escuts, ferro als
panys. (Les potes davanteres i alguna guia
de calaix són d’època posterior)

129 x 136,5 x 66 cm
AEMEMP 061
Col·lecció particular
Bibliografia: Moble Català, 1994, p. 68

121,5 x 129 x 65 cm
AEMEMP 002
Col·lecció particular

Noguera vogida, tallada i motllurada,
arbre de ribera al darrere i interiors, roure
d’època posterior als calaixos, restes de tint
negre als travessers i motllura del cantell,
estampat de llautó als tiradors i escuts,
llautó cisellat als tiradors de l’escambell,
ferro als panys. (El tauló de sobre l’escambell i una pota són d’època posterior)

46. Calaixera amb escambell
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1775-1800

47. Calaixera amb escambell
Baix Empordà, 1750-1800

48. Calaixera amb escambell
Baix Empordà, 1775-1800

Noguera vogida, tallada i motllurada,
arbre de ribera al darrere i interiors, pi als
envans de l’escambell, algunes guies de
calaixos i esquadres entre guies, tint negre
a les motllures, llautó als tiradors i escuts,
ferro als panys

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, llautó als
tiradors i escuts d’època posterior, ferro als
panys

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, pi d’època
posterior al costat esquerre del tauló inferior,
tint negre a les cartel·les, embotit de boix en
marqueteria plena gravada, llautó als tiradors i
escuts, ferro als panys i claus. (El tauló de l’escambell i els llautons són d’època posterior)
120 x 135,5 x 67,5 cm
AEMEMP 001
Col·lecció particular
Bibliografia: Piera i Mestres, 1999, p. 176

118 x 61,5 x 131,5 cm
AEMEMP 007
Col·lecció particular

122,5 x 129 x 65 cm
AEMEMP 003
Col·lecció particular

122,5 x 134 x 67 cm
AEMEMP 020
Col·lecció particular
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49. Calaixera amb escambell
Baix Empordà, 1750-1800
Noguera vogida, tallada, tornejada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors,
embotit de boix en filet figuratiu i lineal
simple i en marqueteria plena gravada,
llautó en els escuts i tiradors d’època posterior, ferro als panys. (Les potes de ceba del
davant i de tascó del darrere són d’època
posterior)

50. Calaixera amb escambell
(té parella)
Província de Girona, 1800-1820

51. Escriptori
Alt Empordà, Maçanet de Cabrenys,
Salvador Quintà, 1742 (signat i datat)

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, guies de pi
d’època posterior, embotit de boix en filet
figuratiu i lineal doble, embotit de fruiters
en marqueteria plena, llautó cisellat als
escuts d’època posterior i tiradors, ferro als
panys

Noguera vogida, tallada, motllurada i
tornejada, arbre de ribera als interiors, pi
al darrere, embotit de boix en marqueteria
plena gravada, llautó cisellat als tiradors i
escuts, ferro als panys i xarneres. (Havia
portat barana com a coronament)

108,5 x 131,5 x 65 cm
AEMEMP 107
Col·lecció particular

117,7 x 138 x 67,2 cm
AEMEMP 084
Col·lecció Castell de Peralada
Bibliografia: Castellanos, 1989, p. 66

52. Escriptori
Alt Empordà, Maçanet de Cabrenys, taller
Quintà (atribuïble), circa 1740

53. Escriptori
Empordà, s. XVIII

Noguera vogida, tallada, tornejada motllurada i pintada, arbre de ribera a l’interior,
pi al darrere, tint a l’interior, llautó als
escuts i tiradors, ferro a xarneres i panys
115,1 x 129,8 x 60 cm
AEMEMP 131
Col·lecció particular

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre de
ribera al darrere i interiors, pi d’època posterior en algunes peces i reforços, roure al darrere
d’un calaix, embotit de boix en filet figuratiu,
lineal simple i doble i en marqueteria plena
gravada, llautó cisellat als tiradors i escuts
d’època posterior, ferro al pany i les xarneres.
(La pota esquerra del davant és d’època posterior i ha perdut els panys dels calaixos)
120 x 124,5 x 59 cm
AEMEMP 088
Col·lecció particular
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111 x 124,5 x 71 cm
AEMEMP 018
Col·lecció particular

54. Escriptori
(conjunt amb 55)
Alt Empordà, Maçanet de Cabrenys,
1750-1800
Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, embotit de
boix en filet lineal simple i doble i en marqueteria plena gravada, llautó als tiradors i
escuts (alguns d’època posterior), ferro als
panys i xarneres
124 x 124,6 x 59,5 cm
AEMEMP 005
Col·lecció particular
Bibliografia: Piera i Mestres, 1999, p. 170-171
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55. Escriptori
(conjunt amb núm. 54)
Alt Empordà, Maçanet de Cabrenys,
1750-1800

42

56. Escriptori
Alt Empordà, Maçanet de Cabrenys,
1750-1800

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, embotit
de boix en marqueteria plena gravada,
llautó als tiradors i escuts, ferro als panys i
xarneres

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, pi d’època
posterior a la part interior esquerra, embotit de boix en filet figuratiu i marqueteria
plena gravada, llautó a tiradors i escuts,
ferro als panys i xarneres

124,5 x 122,5 x 60,5 cm
AEMEMP 006
Col·lecció particular

125 x 124,5 x 63 cm
AEMEMP 102
Col·lecció particular

58. Escriptori
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800

59. Escriptori
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, pi d’època
posterior en algunes guies dels calaixos,
llautó als tiradors i escuts d’època posterior, ferro als panys i xarneres

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, pi d’època posterior en algunes peces interiors,
llautó als tiradors i escuts, ferro als panys i
xarneres

129,5 x 128 x 63,5 cm
AEMEMP 031
Col·lecció particular

125,5 x 135,5 x 66 cm
AEMEMP 032
Col·lecció particular

57. Escriptori
Baix Empordà, 1775-1800
Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, llautó als
escuts i tiradors d’època posterior, ferro als
panys i xarneres
119,2 x 121,7 x 60,5 cm
AEMEMP 124
Col·lecció particular

60. Escriptori
Baix Empordà, Torroella de Montgrí, 1750-1800
Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, embotit de
boix en filet figuratiu i marqueteria plena
gravada, llautó cisellat als tiradors i escuts de
pany (d’època posterior els tiradors interiors
i els escuts exteriors), ferro a les xarneres i
panys. (Potes de darrere i la dreta de davant i
alguna guia són d’època posterior)
127,5 x 145 x 69,5 cm
AEMEMP 115
Col·lecció Castell de Peralada
Bibliografia: Moble Català, 1994, p. 264265, núm. 51; Aguiló, 1982, p. 314, il. 212;
Mainar, 1976, p. 144 i 169; Claret, 1973, p.
29-30, il. 34; Feduchi, 1969, p. 202, il. 177
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61. Escriptori
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1775-1800
Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, noguera als
calaixos interiors de l’escriptori, pi d’època
posterior a la fonadura i guies de calaixos,
guix amb pigment marró a la tapa, llautó als
tiradors i escuts (un d’època posterior), ferro
als panys (un d’època posterior), xarneres i
reforços angulars a les potes d’època posterior

62. Escriptori amb escambell
Província de Girona, 1700-1750

63. Escriptori amb escambell
Empordà, 11 de maig de 1763 (datat)

Noguera vogida, tallada, tornejada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors,
pi d’època posterior a les guies, ferro als
panys

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, pi d’època
posterior a guies de calaixos, secret, envans
separadors d’algun calaix i fonadura d’un
calaix, embotit de boix en filet figuratiu
i lineal simple i doble, llautó als escuts i
tiradors, ferro als panys i xarneres

134 x 124,5 x 60,5 cm
AEMEMP 023
Col·lecció particular

121,5 x 136 x 68 cm
AEMEMP 116
Museu Frederic Marès, Barcelona. MFM 3842

122,5 x 127,2 x 66 cm
AEMEMP 121
Col·lecció particular

64. Escriptori amb escambell
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800

65. Escriptori amb escambell
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800

66. Escriptori amb escambell
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, llautó als
escuts i tiradors, ferro als panys i xarneres.
(Les potes i algunes guies dels calaixos són
d’època posterior)

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, embotit
de boix en filet figuratiu i lineal doble,
llautó als tiradors i escuts de pany, ferro a
les xarneres i panys. (Una guia és d’època
posterior)

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, embotit
de boix en filet figuratiu i lineal doble i en
marqueteria plena gravada, llautó als tiradors i escuts, ferro als panys i xarneres

134 x 122,9 x 65 cm
AEMEMP 070
Col·lecció particular

137,4 x 129,7 x 62 cm
AEMEMP 161
Col·lecció particular

134 x 122,5 x 61 cm
AEMEMP 038
Col·lecció particular
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67. Escriptori amb canterano
Alt Empordà, Maçanet de Cabrenys,
1750-1800

68. Escriptori amb canterano
Empordà, 1775-1800

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, pi d’època
posterior en algunes posts, embotit de
boix en filet lineal simple i en marqueteria
plena gravada, llautó als tiradors (els dels
calaixos són d’època posterior), ferro als
panys i xarneres. (El pany de la tapa és
d’època posterior)

Noguera vogida, tallada, motllurada i
tornejada, arbre de ribera al darrere i
interiors, pi als muntants interiors del cos
superior, embotit de boix en filet figuratiu i marqueteria plena gravada, llautó als
tiradors d’època posterior (originàriament
rodons) i escuts, ferro als panys i xarneres. (L’interior de l’escriptori és d’època
posterior)

250,5 x 124 x 62,5 cm
AEMEMP 010
Col·lecció particular
Bibliografia: Piera i Mestres, 1999, p. 174-175

245 x 122 x 59 cm
AEMEMP 095
Col·lecció Castell de Peralada

70. Escriptori amb canterano
Província de Girona, 1769 (datat)

71. Escriptori amb canterano

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, embotit de
boix en filet figuratiu i lineal i marqueteria
plena gravada, tint a l’interior de l’escriptori, llautó cisellat als tiradors i escuts,
ferro als panys i xarneres. (Alguns tiradors,
els panys, les mènsules dels xamfrans i
alguna motllura són d’època posterior)

Noguera vogida, calada, tallada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors,
embotit de boix en filet figuratiu i lineal
doble i en marqueteria plena gravada, llautó als tiradors (originalment més petits) i
escuts, ferro als panys, xarneres i tanca

256,8 x 137 x 67,5 cm
AEMEMP 079
Col·lecció Castell de Peralada
Bibliografia: Castellanos, 1989, p. 67

mig encastat

Baix Empordà, 1775-1800

259 x 153,5 x 68 cm
AEMEMP 096
Col·lecció particular

69. Escriptori amb canterano
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800
Noguera vogida, calada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, pi d’època
posterior en alguna guia de calaix, llautó als
escuts i tiradors, ferro als panys i xarneres
275,4 x 136 x 65 cm
AEMEMP 120
Col·lecció particular

72. Escriptori amb canterano
Baix Empordà, 1784 (datat)
Noguera vogida, calada, tallada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors,
guies de pi d’època posterior, embotit de
boix en filet figuratiu simple i doble i en
marqueteria plena gravada, llautó cisellat
als tiradors i escuts, ferro als panys i xarneres. (El pany de la porta i els dos calaixos
interiors són d’època posterior)
298 x 160,5 x 70 cm
AEMEMP 089
Col·lecció Castell de Peralada
Bibliografia: Castellanos, 1989, p. 53
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73. Escriptori amb canterano
Baix Empordà, 1785 (datat)

74. Escriptori amb canterano
Baix Empordà, 1775-1800

75. Escriptori amb canterano
Empordà, 1775-1800

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, embotit
de boix en filet figuratiu i lineal doble,
llautó als escuts i tiradors, ferro als panys i
xarneres

Noguera vogida, calada, tallada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors,
llautó als tiradors i escuts, ferro als panys i
xarneres

Noguera tallada, motllurada i tornejada
(cornisa d’època posterior clavada i tenyida), arbre de ribera al darrere i interiors,
perer o cirerer d’època posterior a la tapa
de l’escriptori, pi al reforç del coronament,
llautó als poms dels calaixos interiors, ferro
a xarneres i panys. (Ha perdut la resta de
tiradors i escuts)

251,8 x 132,8 x 62 cm
AEMEMP 097
Col·lecció particular

274,5 x 132,5 x 61,5 cm
AEMEMP 004
Col·lecció particular

265 x 126 x 62,5 cm
AEMEMP 132
Col·lecció particular

76. Calaixera amb canterano
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800

77. Calaixera amb escambell i canterano
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1775-1800

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, pi d’època
posterior en una lleixa interior i guies,
caoba d’època posterior en algunes peces,
planxa de llautó als tiradors i escuts, ferro
als panys i xarneres. (La pota dreta i part de
l’esquerra del davant són d’època posterior)

Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera al darrere i interiors, llautó a
escuts i tiradors, ferro als panys i xarneres

259,5 x 127,5 x 60 cm
AEMEMP 019
Col·lecció particular
Bibliografia: Piera i Mestres, 1999, p. 179

230 x 124,8 x 61 cm
AEMEMP 159
Col·lecció particular

78. Escriptori amb escambell i canterano
Baix Empordà, 1775-1800
Noguera vogida, tallada, calada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors,
pi d’època posterior en la tapa del secret,
llautó als tiradors i escuts, ferro als panys
i xarneres. (Part superior del coronament
d’època posterior)
286,2 x 127,5 x 65,5 cm
AEMEMP 033
Col·lecció particular
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79. Escriptori amb canterano
Província de Girona, 1750-1800

80. Reclinatori amb calaixos i escaparata
Província de Girona, 1750-1800

81. Capella encastada
Baix Empordà, s. XVIII

Noguera vogida, tallada, calada i motllurada, arbre de ribera al darrere i interiors,
embotit de noguera en banda i embotit
de boix en marqueteria plena gravada,
llautó als tiradors i escuts, ferro als panys i
xarneres. (Ha perdut alguna motllura i tots
els escuts)

Noguera vogida i motllurada, pintura marró
resseguint les vetes de la noguera, arbre de
ribera al darrere i interiors, vidre a la porta
de la vitrina, llautó als escuts i tiradors, ferro als panys i xarneres. (Guies dels calaixos
d’època posterior)

Possiblement arbre de ribera policromat
(exterior i marc repintats), llistó d’època
posterior a la base, ferro a les xarneres

191,8 x 136 x 59 cm
AEMEMP 135
Col·lecció particular

82. Llit
Catalunya, 1750-1800

83. Llit
Catalunya, 1750-1800

Arbre de ribera vogit, tornejat, motllurat,
policromat, daurat i cisellat

Arbre de ribera vogit, tallat i motllurat,
capçal policromat i plata colrada i cisellada,
estructura i potes pintades amb motllures
daurades

190,5 x 151,5 x 2,5 cm
AEMEMP 112
Col·lecció particular
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209,7 x 113,5 x 74 cm
AEMEMP 067
Col·lecció particular

161 x 164 x 200,1 cm
AEMEMP 172
Col·lecció particular
Bibliografia: Piera i Mestres, 1999, p. 144145; Alarcia, 1998, p. 22-224

103 x 69,2 cm
AEMEMP 098
Col·lecció particular

84. Llit
Catalunya, possiblement Baix Empordà,
circa 1800
Arbre de ribera vogit, tallat, motllurat,
policromat, daurat i cisellat
167,7 x 154,5 x 2,5 cm
AEMEMP 109
Col·lecció particular

catalogació

85. Cornucòpia
(parella)
Catalunya, 1750-1800

86. Consola
(conjunt de tres)
Província de Girona, 1750-1800

Arbre de ribera vogit, calat, tallat, daurat,
vidre, metall i mercuri per a la lluna

Arbre de ribera vogit, calat, tallat i motllurat, daurat

AEMEMP 173
Col·lecció particular

116,5 x 126 x 60,5 cm
AEMEMP 066
Col·lecció particular

87. Lligador
Empordà, 1775-1800
Noguera vogida, tallada i motllurada, arbre
de ribera a l’interior dels calaixos i a la post
del taulell de sota l’escambell, pi d’època
posterior a algunes guies de calaixos i al
calaix central de l’escambell, embotit de boix
en filet lineal simple i doble, llautó als escuts
d’època posterior (originàriament eren rodons), ferro als panys. (Ha perdut el mirall)
91 x 84 x 56 cm
AEMEMP 013
Col·lecció particular

88. Taula raconera
Catalunya, s. XVIII
Arbre de ribera vogit, tallat, motllurat,
tornejat i pintat, ferro al tirador d’època
posterior
80,9 x 77,3 x 59 cm
AEMEMP 050
Col·lecció particular

89. Taula de mitja lluna
(conjunt de tres amb núm. 90)
Empordà, s. XVIII

90. Taula (té parella i forma conjunt de
tres amb núm. 89)
Empordà, s. XVIII

Noguera vogida, tornejada i pintada

Noguera vogida, tallada, motllurada i
tornejada

79 x 111,7 x 71,6 cm
AEMEMP 138
Col·lecció particular

76,5 x 117,2 x 110,3 cm
AEMEMP 137
Col·lecció particular
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91. Taula de mitja lluna
(té parella)
Catalunya, s. XVIII

92. Tamboret
(conjunt de quatre)
Catalunya, 1700-1750

Noguera vogida i tallada

Noguera vogida i tallada, entapissat en tela
d’època posterior

77 x 121 x 107,5 cm
AEMEMP 122
Col·lecció particular

94. Cadira de boga
Empordà, circa 1800
Arbre de ribera vogit, tallat, tornejat,
motllurat i pintat, boga al seient. (Ha tingut
diferents capes de pintura)
101,4 x 50,4 x 42,5 cm
AEMEMP 128
Col·lecció particular

41 x 65,5 x 44,5 cm
AEMEMP 029
Col·lecció particular

95. Cadira de braços de boga
(conjunt amb canapè)
Catalunya, possiblement Empordà,
1775-1810
Arbre de ribera vogit, tallat, tornejat i pintat, boga al seient
96 x 67,7 x 54 cm
AEMEMP 140
Col·lecció particular

93. Cadira
(conjunt de tres)
Baix Empordà, Torroella de Montgrí,
1750-1800
Noguera vogida, tallada i motllurada, entapissat verd d’època posterior
104,2 x 48,5 x 47,5 cm
AEMEMP 171
Museu de les Arts Decoratives de Barcelona.
Donació Castells-Bertendona. MADB
106.427
Bibliografia: Catálogo-sumario, 1978, p. 8 i
10; l’Època del Barroc, 1983, p. 179, núm. 132;
Moble Català, 1994, p. 252-253, núm. 44

96. Banc
Província de Girona, circa 1800
Arbre de ribera tallat, tornejat i pintat,
boga al seient
91 x 179,2 x 53 cm
AEMEMP 153
Antic Alba
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97. Canapè
(conjunt de dos)
Província de Girona, 1750-1800
Noguera vogida, calada, tallada i motllurada, arbre de ribera a l’estructura del
respatller, pi al tascó de les potes centrals,
entapissat en falsa pell d’època posterior
107 x 257 x 64 cm
AEMEMP 064
Col·lecció particular

100. Torn pastera
Empordà 1782 (datada)
Arbre de ribera tallat, calat i motllurat,
llautó a les xarneres d’època posterior,
ferro als claus. (Les potes que aguanten el
calaix inferior són d’època posterior)
170,5 x 204,2 x 81,8 cm
AEMEMP 152
Antic Alba
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98. Canapè
Catalunya, circa 1800

99. Braser
Empordà, 1776 (datat)

Arbre de ribera vogit, tallat, tornejat i policromat, boga al seient

Noguera vogida, tallada formant motllura i
tornejada, embotit de boix en marqueteria
plena, coure al contenidor, llautó d’època
posterior en una restauració, llautó a les
nanses

92,5 x 188 x 47,5 cm
AEMEMP 156
Antic Alba

16 x 70 x 70 cm
AEMEMP 009
Col·lecció particular

catalogació

53

Bibliografia

Aguiló, María Paz. “Mobiliario”. A: Historia de las Artes Aplicadas e Industriales en España. Madrid: Cátedra, 1987.
Alarcia, Miguel Ángel: Gran Galería del Mueble Antiguo. Barcelona: Planeta-Agostini, 1998.
Amat i de Cortada, Rafel de, baró de Maldà: Calaix de Sastre. Edició a càrrec de Ramon Boixareu. Barcelona:
Curial Edicions Catalanes, 1987-1996, 8 vols. [1769-1810].
Auli, Carles; Llinàs, Glòria: Eines i oficis. Olot: Ajuntament d’Olot, 1982.
Bisbalencs d’abans. La Bisbal: Els llibres del Drac, 1999.
Bosch, Mònica: “La formació d’una classe dirigent: els hisendats de la regió de Girona. L’exemple del patrimoni
Carles (1750-1850)”. A: Homes, masos i història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 1999, p. 366-377.
Casanovas i Canut, Sebastià: El manuscrit de Palau-Saverdera. Memòries d’un pagès empordanès del segle
XVIII. Figueres: El Corral del Vent, 1986.
Castellanos, Casto: El mueble español del siglo XVIII. Francia, España y Portugal. Barcelona: Planeta-Agostini, 1989. [col. El Mundo de las Antigüedades]
Catálogo-sumario: Donación Castells-Bertendona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1978.
Claret, José: “Muebles del Palacio de Perelada”. A: Revista de Gerona, núm. 62, 1973, p. 23-32.
Clavaguera i Canet, Josep: Vilert. Barcelona: Viena Serveis Editorial, 1998.
Compte, Albert: “Una família d’Agullana a mitjan de segle XVIII”. A: Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Vol. 31, 1998, p. 231-269.
Feduchi, Luís: El mueble español. Barcelona: Polígrafa, 1969.
Ferrer i Gironès, Francesc: L’economia del set-cents a les comarques gironines. Girona: Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació, 1993 (1989).
Font, Abel: “Can Pagès. Un edifici emblemàtic d’Ultramort”. A: El Campanar, juliol 2004, núm. 7.
Frigola i Arpa, Jordi: “Les confraries de menestrals”. A: El Drac, setembre 1989.
Frigola i Arpa, Jordi: La Bisbal. Girona: Quaderns de la Revista de Girona, 2003.
Frigola i Arpa, Jordi: “El fet musical a la Bisbal del segle XVIII”. A: El Drac, 1999.
54

Gifré, Pere i Soler, Santi: Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Segle
XIII-XX. La Bisbal: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 1996.
L’Època del Barroc. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Ajuntament de
Barcelona, 1983. [catàleg exposició]
Mainar, Josep. El moble català. Barcelona: Destino, 1976.
Mainar, Josep. Vuit segles de moble català. Barcelona: Rafael Dalmau, 1989.
Mainar, Josep. Diccionari dels oficis del moble i de l’interiorisme. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, 1999.
Moble Català. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Electa, 1994. [catàleg exposició]
Piera, Mónica. “Els cadiraires de boga a la Barcelona de la fi del segle XVIII”. Afers, 2000, núm. 37, vol.
15, p. 633 a 640.
Piera, Mónica. El moble a Catalunya. L’espai domèstic del gòtic al modernisme. Manresa: Angle Editorial, 1999.
Quer, Laura: “Els interiors de les cases de Calonge (1750-1800)”. A: Estudis del Baix Empordà, núm. 20,
2001, p. 99-124.
Riera i Sans, Jaume: “El personal de l’arxiu reial de Barcelona durant el segle XVIII”. A: Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, IX, 1998, p. 87-104.
Ripoll i Masferrer, Ramon: Les masies de les comarques de Girona. Girona: Gotha Editorial, 1983.
Soler i Simon, Santi: Memòries d’una família pagesa. Els Anglada de Fonteta. Segles XVII-XVIII. La Bisbal:
Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 1994.
Torres, Xavier: Els llibres de família de pagès. Memòries de pagès. Memòries de mas (segles XVI-XVIII). Girona:
CCG Edicions, 2000.
Zamora, Francisco de: Diario de los viajes hechos en Cataluña. Respuesta al interrogatorio del sr. don Francisco
de Zamora por lo concerniente al corregimiento de Barcelona. Barcelona: Ed. Curial, 1973 (1789).
Zucchitello, Mario: Homes, vaixells i mercaderies de Tossa al Grau de València, 1459-1703. Tossa: Quaderns
d’Estudis Tossencs, 1991.

55

