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Activitats
III Congreso Iberoamericano de Historia
del Mueble
Primera fase: virtual
L’Associació per a l’Estudi del Moble (AEM) ha dut a terme l’organització i celebració de la primera
fase del III Congreso Iberoamericano de Historia del Mueble 2020-2021. Es tracta de la primera
ocasió en què el Congreso combina un format virtual (2020) amb un de presencial (2021),
aconseguint d’aquesta manera arriba a un nombre d’historiadors més ampli i un major interès per
part del seu públic.
Sota el títol Conexiones/Conexões/Connections, l’esdeveniment centra la seva temàtica a les
connexions temporals, geogràfiques, matèriques i formals de la història del mobiliari de la península
Ibèrica i iberoamericà.
16-19 de setembre
8 taules de debat
Assistència: 180 persones i 960 usuaris web
Amb el suport de: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona,
CCAM, Museu del Disseny de Barcelona, Fundació Ramon Pla Armengol, Fundació Mascort,
CRBMC, CEHA,
Hi col·laboren: Gobierno de España, CSIC, Universidad de Oviedo, Universidad Catolica de Porto,
GRACMON, Museu Nacional d’Art de Catalunya, FHD, Museu del Modernisme de Barcelona,
RESA, Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic

Curs Semestral
Història del Moble. Segles XX i XXI
S’ha desenvolupat la segona part del curs (del gener a l’abril). El curs, de 75 hores lectives, combina
les classes teòriques amb sessions que aprofundeixen sobre temes específics, visites i sessions extra
dedicades a l’estudi directe de mobles i documentació d’arxiu. A partir del març, degut a les
restriccions sanitàries, el curs s’ha desenvolupat en format online.
Del 9 d’octubre de 2020 al 22 d’abril de 2021
Assistència: 25 persones
Direcció: Paolo Sustersic; Contribucions de: Silvia Armentia, David Bachiller, Maria José Balcells,
Teresa Bastardes, Isabel Campi, Rossend Casanova, Salva Fàbregas, Pedro Feduchi, Mónica Ferrer,
Marita Gomis, Marta González, Albert Fuster, Pilar Mellado, Mónica Piera, Poldo Pomés, Xavier
Solé, Robert Thompson, Mercè Vidal i Julio Andrés Vives Chillida.
Patrocinadors: Ceys, Elisava
Col·laboradors: CRBCM, CRAC, ESCRBCC, Amics dels Museus de Catalunya, AMC, CODIC,
FAD

Història del Moble europeu fins el 1900. Aprèn, practica i actua
S’ha desenvolupat la primera part del curs (d’octubre a desembre). El curs, de 75 hores lectives,
combina les classes teòriques amb sessions que aprofundeixen sobre temes específics, visites i
sessions extra dedicades a l’estudi directe de mobles i documentació d’arxiu. Totes les sessions s’han
fet online, i han quedat gravades per la seva consulta posterior.
Del 28 d’octubre de 2020 al 12 de maig de 2021
Assistència: 41 persones
Direcció: Mónica Piera i Joan Güell; Contribucions de: María del Agua Cortés, Julio Vives Chillida,
Laura Palacios, Ricard Bru, Pilar Vélez
Patrocinadors: Museu del Disseny de Barcelona, Ceys, Fundació Privada Ramon Pla Armengol
Col·laboradors: CRBCM, CRAC, AMC, CODIC, FAD, Museu Tèxtil de Terrassa, Amics del
MNAC, Gremi de la Fusta i el Moble, Escola ERA

Parlem de...
La nissaga d’artistes Rigalt: pintors i vitrallers.
En la nostra cita anual Parlem de realcem la destacable trajectòria
d’aquesta gran nissaga de pintors i vitrallers, posant en valor l’ofici
que des del s. XVIII han dut a terme per a la societat.
S’ha destacat el treball dels Rigalt desconeguts, farem una mirada a
l’empremta de la família al paisatgisme modern català i coneixerem
la seva tasca dins del vitrall modernista i amb influències d’estil Art
Déco. Vam tenir també l’oportunitat de conèixer els vitralls del fons
del Museu del Disseny de Barcelona.
16 i 17 d’abril
Activitat online
Assistència: 46 persones
Coordinació: Núria Gil; Intervenen: Pilar Vélez, Marc Cantieri,
Mercè Benavent, Victoria Durá, Mónica Piera, Sílvia Cañellas,
Albert Díaz, Jordi Bonet
Amb el suport de: Museu del Disseny de Barcelona
Col·laboradors: Cubiñá, CRAC, AMC, Amics dels Museus de
Catalunya

Altres Conferències
Moblant Vinyetes. El disseny contemporani vist des del còmic
Seminari sobre les relacions entre el disseny i el còmic amb la participació de diversos experts.
El món del còmic i la vinyeta il·lustrada, i el món de disseny no són mons que es girin l'esquena.
Ambdós coincideixen en posar atenció a la vida quotidiana i, cadascú a la seva manera, es
reconeixen com una manifestació de modernitat i cultura popular contemporània. Així i tot, ja fa
temps que curiosos i especialistes s'interessen no només per analitzar les coincidències sinó també
per indagar les transferències estètiques entre aquests dos gèneres de la cultura visual, industrial
i postindustrial.
15 i 17 de juny
Activitat online
Assistència: 39 persones
Coordinació: Oriol Pibernat
Conferenciants: Enrique Bordes, Jaume Vidal Oliveras, Roser Messa, Josep Maria Montaner,
Agustín Ferrer, Oriol Pibernat, Octavi Rofes
Amb el suport de: Museu del Disseny de Barcelona
Col·laboradors: Generalitat de Catalunya, EINA, Grafito Editorial, CODIC, Di-Mad, Humoristán,
Factoría Cultural Martínez.

Estudi 360º
Un dels objectius de la AEM és fomentar l’interès pels mobles
i difondre el seu valor cultural. En l’activitat Estudi 360º uns
experts analitzen en directe el moble triat i comparteixen el
coneixement sobre ell en una taula rodona, on els assistents
tenen l’oportunitat de participar i preguntar.

Es tracta d’una activitat en format online o presencial,
dirigida a tots els públics i gratuïta, d’una durada
aproximada de 60 minuts.
La sessió es grava per a la seva posterior difusió i
visionat, d’accés lliure, a través de la nostra pàgina web.

Calaixera de Torroella de Montgrí del segle
XVIII
12 de novembre
Assistència: 49 persones
Experts: Mónica Piera, Marc Fabra, Pep Serra
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona

El banc Nakashima d’en Xavier Mas
30 de novembre
Assistència: 52 persones
Experts: Xavier Mas, Salvador Ordóñez, Paolo
Sustersic
Moderadora: Gemma Rovirosa
Amb el suport de: Ajuntament de Barcelona

La gandula de Correa-Milà
17 de desembre
Assistència: 59 persones
Experts: Eugenia López Reus, Diego Ruiz Calzado, Adela Arbó Argente, Laura Quer Montserrat
Moderadora: Ma. José Balcells Alegre

Jornades d’Estudi del Moble
Jornada al Museu de la Música
Es va estudiar el claviorgue de Nuremberg, realitzat per Lorenz Hauslaib, i es finalitza la jornada
realitzant una prova de so de l’instrument per observar el seu funcionament.
20 de febrer
Assistència: 9 persones
Experts: Oscar Laguna, Manel Barcons, Joan Güell
Coordinació: Àngels Creus
Amb el suport de: Museu de la Música

Visites
Visita virtual a Vitra
Visita virtual, on vam descobrir aquesta manufactura de mobles
9 de maig
Assistència: 32 persones
Amb el suport de: Vitra

Exposició Decòrum. Vestir la casa per a l‘ocasió
Mónica Piera ha comissariat l’exposició i l’AEM ha col·laborat en l’organització. A la selecció
d’obres es van escollir diverses del Museu del Disseny, que s’hi exposen.
juny 2020 – maig 2021

Visites a l’exposició Decòrum
Moble i teixit. Teixit i moble. Mai no us heu preguntat quin paper atribuïm a la nostra llar? Com la
decorem per reflectir els nostres valors? El Museu Tèxtil de Terrassa i l’Associació per a l’Estudi del
Moble han creat “Decòrum. Vestir la casa per a l’ocasió”, una magnífica exposició de peces de
mobiliari, moltes de prestadors particulars, i teixits, la majoria del Museu, mai abans exposats.
23 de juliol i 29 de setembre
Assistència: 13 i 16 persones respectivament
Visita a càrrec de: Sílvia Carbonell i Mónica
Piera
Amb la col·laboració de: Museu Tèxtil de
Terrassa

Rutes
El Clot. De la casa de cos del segle XVIII als edificis d’habitatges modernistes
Hem organitzat tres rutes per descobrir la transformació arquitectònica que van patir aquests barris,
passant de la casa tradicional i comú, anomenada de “cos”, a l’edifici urbà típic de principis del segle
XX.
26 de setembre, 28 de novembre i 4 de desembre
Assistència: 18, 7 i 12 persones
Responsables: Núria Gil i Vicente de la Fuente
Amb la col·laboració de: Ajuntament de Barcelona

Viatges
Viatge a la fira TEFAF a Maastricht i Aquisgrà, ciutat de coronació de reis i
emperadors.
Cita anual per visitar la fira d’art, antiguitats i disseny més important del món: The European Fine
Art Foundation a Maastricht. A més de poder apreciar obres úniques realitzades pels millors artistes,
que inclouen fotografia, joieria i obres de paper, la fira ens permet conèixer el present del mercat de
l’art.
Del 6 al 8 de març
Assistència: 19 persones
Coordinació: Núria Ruiz
Col·labora: Fira TEFAF-Maastricht

Fires
FAMA 2020
El nostre estand va presentar la iniciativa El Congrés del moble salta als carrers de Barcelona Furniture on BCN’s Streets, previst per a la segona fase del III Congreso Iberoamericano de Historia
del Mueble
Del 4 al 5 de març
Col·labora: Fira FAMA

Publicacions i investigació
Publicacions
Conservació-restauració del moble i la fusta. L’experiència
dels experts
VV.AA.
Publicació en col·laboració amb el Museu del Disseny de Barcelona,
on es recullen les aportacions que es van fer a les jornades de
conferències que, sota el mateix títol, es van dur a terme al mes de
maig de 2019 al Museu.

Arrelats a la terra. 30 mobles seleccionats d’una col·lecció
privada
Mónica Piera, fotografies de Lluís Casals
Mónica Piera, especialista en història del moble, i Lluís Casals,
fotògraf, ens guien per la col·lecció, ens deixen gaudir de les subtileses
de cada un dels mobles i ens desvetllen els seus secrets. Les peces, en
la seva majoria catalanes o italianes, es van construí per donar solució
a unes necessitats en temps passats i s’han reencarnat en objectes de
col·lecció d’una família del segle XXI.
Publicació de l’AEM amb tres edicions, català, castellà i anglès.

Dossier AEM I. Rigalt, família d’artistes: dauradors,
pintors i vitrallers
Es tracta de la primera revista digital de l’Associació per a l’Estudi
del Moble. Dediquem el número 1 de Dossier AEM a una important
família d’artesans i artistes, els Rigalt. Alguns dels seus membres han
estat llargament reconeguts, però d’altres, especialment els de les
generacions més antigues, eren pràcticament desconeguts.
Aquest número conté dos articles signats per professionals del Museu
del Disseny, un d’ells dedicat al Fons Rigalt del Centre de
Documentació del Museu.

Col·laboracions en projectes externs
Les dones de la casa Duran i Sanpere de Cervera”, a la casa museu.
La casa Duran i Sanpere s’havia comunicat sempre com a casa de l’historiador Agustí. El guió
realitzat per l’AEM permet llegir la casa posant com a protagonistes la seva mare i la seva dona, el
que ofereix punts de vista molt diferents i dona sentit a molts espais i objectes de l’interior

Participació en estudi històric del cadirat de cor de la catedral de Barcelona
Com a fase prèvia a la restauració, la catedral de Barcelona va crear un grup de treball
multidisciplinari per estudiar a fons el cadirat de cor. L’AEM ha format part, amb Natàlia Guillamet,
amb l’objectiu d’assessorar sobre qüestions constructives i terminològiques, i ha col·laborat en la
interpretació de la documentació escrita antiga.

Estudi d’una caixa gòtica de la Generalitat de Catalunya
La Generalitat ha restaurat la caixa policromada gòtica conservada a les sales de Presidència de la
Generalitat. L’AEM ha redactat la fitxa tècnica i ha realitzat els estudis històrics. El treball l’ha
dirigit Mónica Piera i Guadaira Macías, i hi ha participat tres alumnes en pràctiques (Laura Palacios,
Pau Torra i Mercè Benavent). Intermediació amb el CRBMC per tal de fer analítiques del pigment a
la caixa MADB 138.825.

L’Associació i el seu entorn
L’Associació als mitjans
La revista Estilo Propio promociona el III Congreso Iberoamericano de Historia del Mueble a les
seves xarxes socials
La Vanguardia Online fa ressò del III Congreso Iberoamericano de Historia del Moble a la edició
digital
Plataforma 9, portal de cultura en llengua portuguesa, publica el III Congreso Iberoamericano de
Historia del Mueble a la seva web
Europa Press dedica un article a la presentació del llibre Arrelats a la Terra. 30 mobles seleccionats
d’una col·leció privada.
El Magazine de La Vanguardia dedica un article a la presentació del llibre Arrelats a la Terra. 30
mobles seleccionats d’una col·leció privada.
La revista Interiores dedica un article al llibre Arrelats a la Terra. 30 mobles seleccionats d’una
col·leció privada a la seva edició digital.

Alumnes en pràctiques i col·laboradors
Laura Palacios, Mercè Benavent i Pau Torra han format part de l’equip d’estudi d’una caixa
gòtica de la Generalitat de Catalunya.
Núria Gil i Vicente de la Fuente han guiat les rutes per el Clot

Consultes Gestionades per l’Associació
Fidel a la seva vocació d’entitat sense ànim de lucre, l’any 2020, l’Associació va gestionar 3
consultes de particulars sobre mobles.

Web i Xarxes Socials
L’any 2020 ha sigut l’any en que l’Associació ha consolidat la seva aposta per la digitalització i
difusió a xarxes.
Degut a les restriccions sanitàries per la pandèmia de Covid19, des del març l’Associació ha
desenvolupat gran part de les seves activitats en format online, arribant així a molts més interessats.
La nova web de l’Associació ha llançat, l’últim terç del 2020, la seva botiga online, on es poden
trobar totes les publicacions, llibres, inscripcions a activitats i minixiloteca.
La presència de l’Associació a les xarxes socials ha vist créixer els seus seguidors, a més de reforçar
la presència a totes les seves xarxes.

Associació per a l’Estudi del Moble
info@estudidelmoble.com
Tel. +34 93 256 67 85
www.estudidelmoble.com

Disseny Hub Barcelona
Pl. de les Glòries 37, planta -1, 08018. Barcelona

