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INTROD U C C I Ó

Q

uina sorpresa, quina il·lusió creuar la porta de la
casa on em rebia el senyor Àngel Surroca Surroca i
trobar-me davant d’un dels millors mobles catalans
antics que ha arribat fins a nosaltres; un tocador del
segle xviii que va ser motiu de gran enrenou en una fira d’antiguitats de fa un bon grapat d’anys. En aquella ocasió, només baixar-lo
del camió per entrar-lo al recinte, els comerciants que el veien el
volien comprar per fer-lo lluir al seu estand el dia de la inauguració. Així que en menys de vint-i-quatre hores, i en ambient de
nerviosisme i expectació, el tocador passà de mà en mà pels grans
antiquaris, pujant de preu en cada operació. Ningú no volia deixar
passar aquella magnífica peça. Ara, em retrobava amb el tocador
en un lloc inesperat. És el moble que dona la benvinguda a tots
aquells que són rebuts a la casa d’un bon aficionat a l’art.
En entrar al saló principal em vaig topar amb el que en les següents pàgines he anomenat “el monstre”, el potent canterano de
Torroella de Montgrí, una altra de les primeres espases del moble
català. No puc transmetre l’impacte inesperat d’aquella visió; i no
era l’última, moltes altres sorpreses m’esperaven en el recorregut
per les estances del domicili, una visita que començava arran d’una
invitació per mirar els mobles i acabava amb la decisió que el conjunt era mereixedor de ser recollit en una publicació.
Dit i fet. Teniu a les mans el resultat d’aquesta bona iniciativa,
que ha agafat cos i s’ha fet realitat per la generositat de la família
Surroca. Parlem d’un conjunt de mobles que durant anys s’han
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anat seleccionant sota el criteri de la qualitat i el gust personal per
alegrar la quotidianitat d’aquells que viuen a la casa i per compartir-ne el goig amb els que la visiten. Ara, gràcies als seus propietaris, allò que és privat pot ser assaborit per tothom.
El senyor Surroca em va demanar fer pública la meva mirada a
les obres, i per aquesta raó els escrits tenen un to personal i fugen
de les catalogacions fredes que sovint redactem per a museus. A
través de trenta mobles, viatgem a temps passats i ens apropem
a aspectes de la vida quotidiana, on el moble complia funcions
pràctiques, artístiques, sovint socials i també de representació. Ens
aturem en aspectes artístics, simbòlics i funcionals dels mobles,
perquè l’objectiu d’aquest llibre és gaudir de les peces i descriure les
raons que les han portat a ocupar estances de la casa d’un amant de
l’art. De totes maneres, creiem imprescindible referenciar algunes
dades tècniques per donar valor a la manera com els homes d’ofici
van concebre aquests objectes preciosos i com se les van enginyar
per aconseguir estabilitzar la fusta i obtenir les formes, els volums
i els acabats desitjats.
En paraules de William Morris, el nostre tema —el dels mobles— és aquell gran conjunt d’art mitjançant el qual els homes
de totes les èpoques s’han esforçat més o menys per embellir els
aspectes comuns de la vida diària: “un tema ampli, un gran sector,
un gran ofici de la historia del món, alhora que un instrument
dels més útils per estudiar aquesta història”. Creiem no està errats si diem que els menestrals que van construir els mobles de
la col·lecció Surroca, d’origen i èpoques diverses, tenien entre els
objectius donar plaer a aquells que els feien servir, alhora que ells
van fruir en la construcció. No es tracta de mitificar el treball d’uns
menestrals que habitualment tenien dificultats per tirar endavant
en un mercat sempre competitiu, però certament la mirada atenta
a moltes de les obres mostra perícia, inventiva a l’hora de resoldre
les obres i individualitat perquè cada feina fos, si no especial, almenys diferent. Certament, no tots els mobles antics tenen l’ànima
necessària per captivar persones de generacions ben allunyades
en el temps, però els que tenim aquí, els que es van escollir per
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conviure en un interior del segle xxi, en disposen sobradament i
per això en parlem.
Podem comprendre fàcilment per què cada un d’aquests trenta mobles és únic si ens apropem a la praxi creadora, que inclou
invenció, habilitat, utilitat i estètica. La recepta obliga a fusionar
amb mestria materials, formes, tècniques constructives i decoratives, però en el resultat incideixen circumstàncies tan concretes com
el lloc i moment de producció, pressupost, calendari o finalitat de
l’obra. Sobre aquests aspectes parlarem en les següents pàgines.
Una vegada enteses les peces en el seu context original, ara les
trobem reencarnades en obres d’art que ajuden a alimentar l’esperit en la quotidianitat actual. Hem classificat els mobles en sis
capítols sota un criteri subjectiu, que no s’até a tipologia, datació
ni lloc de producció. La relació entre els mobles respon únicament
a les sensacions que ens transmeten. Un criteri poc científic, certament, que s’ha escollit per recordar que en els nostres dies d’activitat frenètica les antiguitats són un magnífic camí per evadir-se,
cobrir necessitats emocionals, apropar-se a vides passades i notar
com els materials naturals ens fan sentir bé.
Arrelats a la terra, el títol de la publicació, ens recorda que la
fusta procedeix d’un ésser viu, que és la columna vertebral dels
arbres, que creix protegida per l’escorça, es deixa morir i assecar
per transformar-la en objecte artificial on la fusta inicia una nova
vida. Creiem no equivocar-nos si afirmem que aquesta és una de
les claus de l’atracció del senyor Surroca pels mobles. La mateixa
connexió que sent per la natura, la retroba en els mobles que ha
escollit per donar benestar als interiors de la llar. Gaudeix de la
fusta tractada igual que ho fa dels arbres vius que arrelen al jardí.
Arrelats a la terra ens apropa a unes obres d’art que són possibles gràcies al coneixement de les lleis de la natura per part dels
artífexs i el respecte als seus fruits, especialment la fusta, dels quals
depèn la supervivència. Aquest és el material protagonista dels
mobles, que, sense defallir, encara avui es presenta amb tota la
seva força, ja sigui tallada, motllurada, serrada o tornejada, fins a
dominar l’espai.
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Arrelats a la terra vol homenatjar els fusters i ebenistes que
elaboren artefactes útils que arriben a ser esplèndids, homes que
regenten un obrador o que ofereixen els seus serveis allà on passen,
poble a poble, masia a masia, amb les eines en un sarró, artesans
que necessàriament tenen els peus a terra perquè no es fàcil treure
la família endavant, quan l’economia depèn dels preus de les matèries primeres, de la pròpia salut sense cobertures i es treballa amb
unes eines bàsiques, que són les mateixes des de l’edat mitjana fins
a inicis del segle xix.
Finalment, Arrelats a la terra vol deixar petjada del lloc de
producció dels mobles. Efectivament, la meitat dels que presentem els identifiquem com de producció catalana, mentre que deu
procedeixen de centres italians, alguns amb trets molt propers als
catalans. Aquestes vint-i-cinc peces, sumades a una menorquina,
ens porta a considerar la col·lecció essencialment mediterrània.
De la resta d’obres, tres són de diferents llocs d’Espanya i una
última és francesa, en concret, de París. Sobre la cronologia, hi ha
un domini absolut del segle xviii, amb vint-i-dos mobles d’aquell
període i tres més de just inicis del segle xix. La peça més antiga
és una caixa de començaments del segle xvi, encara d’estil gòtic, i
les quatre restants són del segle següent. Coherent amb les procedències i datacions, la noguera, càlida i dúctil, és la fusta preferent
de la col·lecció.
De seguida, quan vam imaginar la publicació vam tenir clar
que textos i fotografies havien de compartir el protagonisme a
parts iguals, i que el disseny gràfic havia de ser elegant i clar, amb
l’objectiu que el llibre fos una eina per apropar els mobles antics
al lector del segle xxi. Calia un bon fotògraf que deixés constància de les proporcions i volums; però, a més, era primordial que
pogués identificar les especificitats de cada obra i transmetre les
qualitats cromàtiques i matèriques que sentim quan estem davant
els mobles. Lluís Casals va assumir el repte amb un treball de
gran sensibilitat que ens deixa gaudir de les subtileses de cada una
d’aquestes manufactures de fusta. Amb les fotos d’en Lluís, quan
mirem un moble el toquem, cosa gens banal, ja que els mobles

· 16 ·

són obres artístiques que arriben per la vista i també, sens dubte,
pel tacte.
Quim Boix és l’autor del disseny d’aquesta publicació on les
paraules dialoguen amb les imatges. Com que el llibre s’organitza a
partir de trenta fitxes de mobles distribuïdes en sis capítols, volíem
un grafisme que ajudés a copsar fàcilment aquesta estructura i que
facilités la interrupció de la lectura tantes vegades com fos necessari. El format en fitxa permet saltar d’una a un altra sense necessitat
de continuïtat i la diferent llargada dels textos i el nombre de fotos
ha creat un ritme amè, sense monotonia, que guanya coherència
gràcies al disseny d’en Quim.
Sota l’emmarcament classificatori dels capítols, proposem endinsar-se en aquesta selecció de trenta mobles, manufactures útils
i artístiques en la mateixa mesura. Els textos poden servir de guia,
però les fotos permeten anar més enllà i descobrir la pròpia mirada,
un exercici que sortosament converteix el gaudi dels mobles antics
en un viatge interminable.
Agraeixo al senyor Surroca i la seva família la confiança en
l’encàrrec i la generositat de deixar-me estudiar les obres sense cap
tipus d’impediment. Igualment vull agrair a Artur Ramon Picas,
Artur pare, com el coneixem tots, per la idea del projecte. A Lluis
Casals, Quim Boix i Albert Mestres per acceptar formar-ne part i a
María Paz Aguiló, Miquel Àngel Alarcia, Jaime Barrachina, Achim
Stiegel, Gerardo Díaz, Daniela Heinze, Tomaso Piva i Ana María
Ladona les aportacions i comentaris d’algunes obres. El moble
està mancat d’estudis i aquest llibre omple un buit però sobretot
esperem que, vosaltres lectors, en gaudiu.
Mónica Piera Miquel
Barcelona, abril del 2020
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Mobles parlants
Com a obra d’art, el moble és sovint vehicle d’expressió i
comunicació d’idees i emocions. És una creació on el paper
de representació passa per davant de la funcionalitat,
de tal manera que l’ús en reforça el sentit. El moble
parla amb funció política, social, moral, pedagògica o
mercantil, igual que fan les altres arts, unes significacions
que es fan evidents quan coneixem el comitent, el lloc i
el moment de l’obra, dades que dissortadament poques
vegades transcendeixen.
El moble és un bon transmissor d’autoritat, poder,
riquesa, i també de sentiments, coneixements i valors.
L’escut d’armes en un seient, les escenes en clau amorosa
representades en una calaixera i la Caritat com a
protagonista d’un joier converteixen aquestes elaborades
creacions humanes en objectes portadors de significat.
Per reforçar la lectura, se seleccionen les formes, els
materials, les tècniques i els colors que acompanyen el
missatge, un missatge que era fàcilment identificable pels
seus contemporanis i que, arribats al segle xxi, intentem
desxifrar.
· 19 ·
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Galanteria
des de Cesano Maderno
1.5
Calaixera
Atribuïble a Antonio Mascarone,
Cesano Maderno, Llombardia,
c. 1800 - 1805
Noguera, boix, fruiters, pal de rosa i altres
xapes a la marqueteria, en part gravada
i enfosquida. Fusta de ribera i pi a la
construcció. Llautó a les sabatilles.
Ferro forjat als panys.
In Cesano fecit incís al rombe
central del frontis
90 x 122,7 x 58,5 cm

G

iuseppe Maggiolini, nascut a Parabiago a la Llombardia
(1738-1814), és un dels grans ebenistes de tots els temps.
De les aportacions al moble destaca la qualitat tècnica
de les marqueteries i la creativitat en els dissenys. Va renovar les
formes per generar estructures originals i atractives, cosa que li obrí
les portes dels palaus de la noblesa i reialesa. La seva influència
és molt destacada, no solament perquè tenia un taller amb una
producció enorme, sinó perquè del seu art es beneficien els altres
ebenistes de l’àrea llombarda.
Un deixeble seu amb bona capacitat tècnica i amb atreviment
a l’hora de desenvolupar les formes dels mobles és Antonio Mascarone, que treballava a Cesano Maderno, una petita ciutat als afores
de Milà. Coneixem la seva existència perquè va deixar inscripcions
als mobles. De vegades signava amb el seu nom, altres amb les
inicials, però sempre indicava el lloc on treballava, Cesano. Podem
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atribuir aquesta calaixera a aquest autor, de qui González Palacios
va dir que “no té res a envejar al de Parabiago”, gràcies al fet que
inclou in Cesano fecit incís sota el medalló central del frontis, i això
posa aquest petit indret en el mapa dels grans centres d’ebenisteria.
En aquesta preciosa calaixera descobrim les petjades de la creativitat formal llombarda. Els quadrilàters regulars i irregulars s’alternen amb els ovals en una marqueteria que omple l’estructura
paral·lelepipèdica. Són protagonistes de la marqueteria les quatre
escenes recollides en reserves ovalades. A la manera de vinyetes
extretes de gravats, narren una història sentimental, cosa que ens
permet proposar que la calaixera va ser oferta com a regal arran
d’un matrimoni, en un moment que aquesta tipologia havia substituït les caixes com a contenidor preferent. Els detalls s’aconsegueixen a partir de canvis de fusta, incisions amb burí i els volums
per enfosquir algunes parts de les xapes amb sorra escalfada. Les
estampes s’emmarquen en polígons i ovals, organitzats a partir
del quadrat girat del centre del frontis. Per fer coincidir el tall
dels calaixos amb el centre del quadrat, s’hi ha retallat la forma i
s’han modificat les motllures que recorren el perímetre. Aquesta
complicació tècnica demostra la cura de l’artífex per aconseguir
un moble geomètricament perfecte.
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Flames que vibren,
flors que creixen
Trencar els límits entre dintre i fora, fer entrar la
natura a l’interior dels edificis i aconseguir que un
espai estàtic compost de parets, terres, sostres, mobles i
objectes transmeti la mateixa vitalitat i lleugeresa que
un jardí florit són alguns dels reptes de la decoració de
mitjan del segle xviii. Per aconseguir-ho, a més de l’alta
qualitat tècnica dels professionals que participen en
aquest projecte d’art total, cal fugir de la simetria i les
formes geomètriques tancades i dissenyar organicitat a
partir d’una línia serpentina continuada que traspassa
límits, embolcalla i no s’atura en els canvis de materials ni
d’elements.
Convertir els mobles, que són artefactes sòlids i que han
d’estar assentats per donar estabilitat en estructures
lleugeres, que simulen moviment i que vibren com les
flames d’un foc, és un repte que només està a l’abast dels
millors mestres de l’ofici. Quan el resultat s’aconsegueix, és
sublim.
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Aquí seien les dones

3.5
Conjunt de banquetes
Catalunya, c. 1750 - 1780
Noguera tallada i motllurada.
Vellut a la tapisseria d’època posterior
45 x 62 x 40 cm

Llibre de Passanties. Làm. 48.
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L

es banquetes, denominades tamboretillos a la documentació del segle xviii, són seients d’ús femení, molt comuns
a les sales de visita, especialment als denominats estrados
o sales de conversa1. A mitjans d’aquell segle ja es consideren antiquades les cadires baixes de dona amb seient de cuir i muntants
rectes, que venien de l’època dels Habsburg. De totes maneres,
fixem-nos que el model de seient escollit a Catalunya per moblar
les noves sales femenines és una banqueta, és a dir, un seient baix,
sense respatller i, per tant, incòmode, tot el contrari que els models
dissenyats per a les sales de París. Sembla que el fet de seguir les
estètiques importades de les corbes sinuoses no incideix en la voluntat de mantenir visualment la consideració inferior de la dona
respecte a l’home, ja que ell seu en cadira alta amb respatller. Una
subtil demostració de la diferència de tracte de gènere en aquella
societat.
Les banquetes es col·loquen arrambades a la paret, en un nombre alt, quasi tocant les unes a les altres sense deixar espai lliure, i
la seva forma evoluciona al llarg del segle seguint els gustos barroc, rococó i neoclàssic. Els nostres tamboretillos2 són un preciós exemple de la interpretació local del gust rococó, que segueix
models procedents de Londres. Així, les proporcions, la forma de
la pota acabada en disc i la manera de tallar la fusta natural amb
una rocalla asimètrica en baix relleu recorda obres de firmes com
1

El terme “estrado” muda de significat al segle xviii, però segueix referint-se a la sala d’esbarjo
d’ús femení.

2

D’aquesta manera se cita a l’examen de mestria de Josep Dalmau amb data 3-11-1780. AHPB,
1090/15, f. 245. En el buidatge dels enunciats d’examen a mestre fuster van participar Roser
Insenser i José María Juncadella.
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ara Gillows i Chippendale. Les banquetes denoten bona qualitat,
no solament per les proporcions i la talla, a partir de gruixos de 4
cm, sinó també pel fet d’estar decorades per les quatre cares, fins i
tot la que queda oculta contra la paret. De totes maneres, el fet de
mantenir la xambrana per reforçar l’estructura revela una manera
de fer que es repeteix a casa nostra, com si el fuster dubtés de la
capacitat de resistència de la pota cabriolada.
El 1780 l’examinador Josep Dalmau demana a Manuel Comella, aspirant a mestre fuster, “un tamboretillo de estrado ab algo
de talla”. Ell dibuixa un detallat exemplar de pota cabriolada sense
xambranes, que ens documenta (Llibre de Passanties 1778: 48) com
l’estil de la serpentina segueix vigent a la Barcelona del moment.
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Volums d’escultor
Al moblista el podríem denominar l’escultor del moble, ja
que, igual que aquest, és un artista que treballa en l’espai.
El seu llenguatge és el dels volums, que s’expressen a partir
de la combinació de sòlids, buits i textures. El moblista
s’enfronta a la matèria, quasi sempre fusta fins al segle xx,
per dominar-la i modelar-la. En realitat, el seu punt de
partida són posts i llistons que de manera intel·ligent sap
tallar i unir per elaborar les parts del tot. És el mestre de
l’emmetxat, que sol treballar amb espècies comunes en
massís, i transmet tota la força creativa en unes obres que
a més d’artístiques han de ser funcionals.
La relació entre la feina de fuster i escultor és tan propera
i difícil de separar, que ha donat continus litigis entre
mestres d’ambdós professions en l’època que els gremis
delimitaven el camps d’actuació. La qualitat creativa
d’alguns mobles és tan alta que un pensa que en realitat
els moblistes són escultors frustrats.
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Arrelats a la terra
Quan s’és menestral de fusteria a una vila, poble o petita
ciutat, es treballa allunyat de les influències dels centres de
poder i les modes arriben tard i com de passada. Guanyarse la vida no és fàcil perquè la clientela que pot pagar és
escassa. Els mobles que surten dels obradors testimonien
maneres de fer transmeses generació rere generació i les
dificultats per assimilar els canvis que demana el client
més benestant.
Aquells artífexs no esperen sortir de l’anonimat ni que
les seves obres siguin conegudes més enllà dels seus usuaris
directes. Cap no imagina que, segles després, les seves
manufactures siguin admirades com a antiguitats i
seleccionats per formar part d’una col·lecció d’art. I aquí
estan, en una demostració de supervivència d’allò que és
autèntic, un record de la feina feta a consciència, dia a
dia, sense extravagàncies, en aquells tallers que lluitaven
per sobreviure.
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Agraïment a la natura

5.2
Armari baix
Nord de la península ibèrica, 1650 - 1750
Noguera tallada i motllurada. Faig als
interiors de calaixos. Pi a l’estructura.
Ferro forjat a les frontisses, tiradors, panys
i escuts de pany
96 x 106 x 40 cm
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l cant a la natura i l’agraïment pels fruits que genera la terra
s’expressen en aquest armari que d’origen servia de suport a
un escriptori, on es guardaven els diners de la família i els
documents de les propietats. Per tant, no és banal ni casual que els
motius escollits per decorar el contenidor siguin branques carnoses
i florides, així com raïms amb fruits. D’una manera simbòlica, les
peres representades al muntant central i la vegetació abundosa
són un homenatge al treball del camp, origen i sosteniment de la
riquesa familiar.
Especialment al segle xvii, molts mobles construïts als territoris de la península Ibèrica es decoren amb lloances com aquestes.
El tema s’expressa amb tècniques i propostes diferents, cosa que
ajuda als estudiosos a classificar-los, però en el fons tots ells demostren l’amor a la terra així com el patiment per les males collites.
Actualment, la majoria d’obres han mudat de lloc i han perdut
aquesta comunió, però segueixen sent testimoni del que l’home
com a espècie deu a la natura.
L’estructura de l’armari s’organitza a partir d’una creu central que separa dos calaixos a la part alta i dues portes a la baixa
que donen accés a un únic buc. L’equilibri formal contrasta amb
l’exuberant talla en alt relleu, característica del Nord peninsular. La
concepció tridimensional s’inicia en la decoració dels calaixos amb
un alt relleu de 4 cm i es manifesta plenament en el monjo central,
on arriba a 7 cm de fondària, sempre tallat de noguera massissa,
una forma de fer que cal concretar entre l’Alta Rioja i Àlaba. Els
treballs de gúbia s’acompanyen del forjat del ferro, especialment
acurat a les frontisses de pala. En aquesta interessant producció

de tallista pot sorprendre el tractament auster dels laterals, amb
plafons i bastidors a la vista només interromputs pels aferradors,
un estalvi de les parts que no són essencials que forma part de les
solucions habituals d’aquell període1.
1

Dos armaris baixos molt propers es troben un a la mateixa col·lecció Surroca i un altre a la
Fundació Ramon Pla i Armengol (PLA-T-2128).
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