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La vida millorada: evolució de les
característiques formals del mobiliari en els
interiors domèstics barcelonins de 1600 a 1700
Aquest article es fonamenta en el buidatge de 285 inventaris post mortem de tres períodes del segle XVII
(1597-1604, 1653-1660 i 1683-1690), pertanyents a individus d’una mostra representativa de la societat
barcelonina de l’època: agricultors (hortolans i pagesos), menestrals (assaonadors, esparters, fusters, paraires,
sabaters i sastres), artistes (adroguers i notaris), comerciants (botiguers de teles, mercaders i negociants),
gaudints (doctors en drets), nobles (donzells i ciutadans honrats) i religiosos (preveres). Hem centrat el nostre
estudi en les cadires, pel seu interès formal (fustes, formes i entapissats) i les seves implicacions socials, i els
mobles per a arranjar la llar, que tenen una interessant varietat de tipologies i dibuixen prou bé les evolucions
formals i les de l’organització de les llars.
Text: Xavier Lencina. Imatges: Arxiu Fotogràfic Centre Excursionista de Catalunya, Museu Monestir de Pedralbes i Museu Episcopal de Vic
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’estudi i anàlisi d’una important quantitat d’inventaris
post mortem, seleccionats de tres
talls cronològics al llarg del segle
XVII, ens ha mostrat una gran
millora de les condicions materials dels barcelonins (amb les
lògiques diferències en les dinàmiques econòmiques i socials
segons estaments i professions)1.
Aquest progrés es concreta en un
gran augment de la quantitat i diversitat dels ítems que els documents registren en les llars. Així,
la mitjana d’objectes per habitatge en el tombant del segle XVI
al XVII (període 1597-1604)
s’incrementa a
mitjans del segle (període
1653-1660) en
un 20,4%, un
salt quantitatiu que apareix
co nsolida t a
les darreries
de la centúria (període

1683-1690), acumulant un acreix
total del 45,5% en l’evolució secular. Aquest esclat quantitatiu de
mitjans segle XVII ve acompanyat
també d’un increment de la varietat dels objectes. En el present
treball volem observar la possible
evolució dels seus aspectes formals. Ens centrarem en concret en
les cadires i en alguns dels mobles
per a l’arranjament de la llar. Així
veurem quines característiques se
citen en els documents del primer tall cronològic estudiat i com
aquestes canvien (si és el cas) en
la progressió secular.
Volem aprofitar especialment la
gran riquesa descriptiva de la documentació emprada. Els inventaris post mortem ens proporcionen
una imatge força detallada i bastant precisa del contingut de les
cases. Els objectes en són registrats indicant sovint aspectes com
el material del qual estan fets, el
seu color i els guarniments que
puguin presentar, i el seu estat de
conservació. A més, se situen amb
precisió en l’espai, ja que la relació es fa cambra per cambra.
Des de segles de distància, aquests
registres ens permeten donar un
cop d’ull a l’interior de les llars,
quines eren i com eren les coses
que hi havia. Aquesta proximitat
a la quotidianitat és un important
valor afegit d’aquests protocols
que, a diferència d’altres fonts
per a l’estudi històric, ens aproximen a la cultura material del segle
des del punt de vista del subjecte,
d’allò que l’envoltava en el seu
entorn íntim.

Mobiliari i relacions socials.
Les cadires.
Les cadires són uns dels objectes de mobiliari més interessants
d’estudiar, donades les seves implicacions de sociabilitat i, tal com
veurem tot seguit, la seva evolució
qualitativa. Les trobem a totes les
llars, però l’acreix secular esdevé un clar indicador d’actituds
socials, ja que en moltes cases el
seu nombre depassa de molt el de
les peces que els seus estadants
requeririen per a l’ús quotidià. A
més, és un objecte mòbil i adaptable als espais. Al llarg del segle
XVII dupliquen la mitjana del seu
nombre per habitatge, manifestant
a més una rica diversitat de tipus i,
tal com les descripcions de les peces ens permeten d’observar, uns
interessants canvis en els aspectes
formals.
Primerament, observem quines
són les característiques presents en
el primer període estudiat (15971604).
Pel que fa als materials de construcció, se’ns descriuen moltes peces com simplement de fusta, senVHHVSHFL¿FDUQHODPHQD(QJDLrebé tots els casos en que aquesta
s’indica, es diu que les cadires són
de noguer (noguera). L’altra fusta
citada és l’alba (àlber), però d’una
manera pràcticament testimonial;
és el cas del notari Joan Morer, que
tenia tres cadires de repòs d’aquest
material en una de les seves sales2.
Sabem que la majoria del mobiliari de l’època es feia amb fusta
d’àlber i de noguera. El fet que
aquesta darrera sigui de més qualitat que l’àlber ens indicaria que

en la majoria de casos en que no es
concreta el material les cadires serien d’aquesta fusta més senzilla i
barata. Al notari li caldria remarcar
quan les peces eren de més qualitat, més cares i menys comunes.
Respecte els seients i respatllers,
hi trobem cadires de corda (a vegades s’especifica que de corda
d’espart, i també hi ha referenciada
una “cadira de criatura de boga”3),
i d’entapissades en cuir. En el cas
d’aquest darrer material, a vegades es concreta el color de la pell;
s’inventarien, en aquest període,
tres colors: el negre (el més citat),
el blanc (només registrat en diferents cadires que tenia, a la seva
casa de la Riera de Sant Joan, el
donzell Francesc Adrià Lescases4
-vuit de repòs, dues de baixes i tres
més anotades simplement com a
“cadires”-), i el vermell, que és el
més interessant. Se’l referencia en
dos casos (en l’inventari d’Agnès
Monclar5, vídua del negociant Maties Monclar, que tenia tres cadires
de repòs i dues de repòs baixes de
cuir vermell, totes elles usades,
ubicades a la sala de la casa, i en el
del donzell Francesc Ubach6, que
posseïa també tres cadires de repòs
de cuir vermell), però són registres
importants doncs són primerencs
en un tipus d’entapissat que trobarem molt estès en avançar el segle,
tal com veurem més endavant.
A més del cuir, també apareixen
unes poques cadires de vellut. Una
peça interessant és la pertanyent al
notari Jeroni Antic Canyelles, propietari d’una cadira “amb braços
guarnida de vellut verd” 7, únic
registre que hem trobat d’aquest
color en referència a les cadires. El
vellut quedarà relegat com a ma-

terial per a l’entapissat de
les cadires i ja no apareix
registrat en els documents
dels següents talls cronològics que hem estudiat.
Pel que fa les característiques formals, trobem
en algunes de les cases
inventariades cadires
d’estils poc actuals, descrites com “a l’antigor”8,
“a l’usança antiga”, o
“antigues”. També, en
un dels documents, es
referencien unes peces “obrades de tèrcia
a l’antigor” (de tarsia, és a dir, amb
encastaments). És possible que
en aquest darrer inventari es faci
referència a la tècnica de la tarsia
per a la decoració de cadires com
a desfasada respecte de les tendències del moment.
Altres casos singulars són els que
ens indiquen indrets de procedència (o estils basats en les manufactures d’un lloc concret), com el del
botiguer de teles Gabriel Xarquies9,
que tenia a una de les sales de casa
seva, al carrer dels Caputxers, dues
cadires de corda i tres de cuiro,
s’especifica que totes usades, “de
gènova” (estil amb escultura a la
seva ornamentació; fou molt imSRUWDQWODLQÀXqQFLDLWDOLDQDHQHO
mobiliari);o el de Petronil·la Salvany, vídua del mercader Joan Pau
Salvany, que tenia a la sala sis cadires “fetes a la tortosina”10.
També citarem la particularitat registrada en l’inventari del doctor
en drets i canonge Frederic Cetantí, que tenia en l’estudi del seu habitatge al Carrer Paradís dues cadires de repòs “vanovades, ab les
espatlleres daurades”11 .

En el segon període estudiat
(1653-1660), pel que fa a materials, seguim trobant les referències a la noguera i a l’àlber.
Però també apareixen el pi (en un
únic cas12) i l’alzina (divuit cadires
que tenia a la cambra de la capella
de la seva casa de la Davallada de
Viladecols el ciutadà honrat Emmanuel de Guiamet13).
En quant a seients i respatllers,
continuen registrant-se en els documents la corda i el cuiro. però la
gran novetat que se’ns apareix, en
un veritable esclat quantitatiu, i per
tant ja força implantada a mitjans
del segle XVII, és l’anomenada
“vaqueta de moscòvia”, també
dita en alguns documents “cuir de
moscòvia”, que malgrat la seva
exòtica denominació no era sinó
pell de bou o vaca adobada. En
els inventaris que hem analitzat,
gairebé mai s’indica el seu color,
però en els pocs casos en que es fa
constar es concreta que les peces
eren vermelles, la qual cosa ens
FRQ¿UPDULDTXHHOTXHHQDTXHVWD
etapa es consolida amb la nomenclatura “vaqueta de moscòvia” és
el que s’anomenava simplement
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1. Aquest treball complementa l’article LENCINA, X. “La
vida millorada: els interiors de 1600 a 1700”. A: VVAA.
Interiors domèstics. Barcelona1700. Barcelona, Ajuntament
de Barcelona, 2012. Allí trobareu els resultats que es
comenten i s’amplien ara, així com la metodologia i la
documentació emprada per a la realització d’ambdós
treballs.
2. AHPB (Arxiu Històric de Protocols de Barcelona),
Antoni Roure, Llibre d’inventaris, 1592-1621, 28 juny
1599.
3. Inventari de Gabriel Xarquies, botiguer de teles, AHPB,
Antoni Batlle, Liber quartus inventariorum et encantuum,
1598-1604, 2 febrer 1602.
4. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Arxiu
Notarial, I, 47.
5. AHPB, Bernat Puigvert, Manual d’inventaris, 15931603, 13 maig 1601.
6. AHPB, Antoni Roure, Llibre d’inventaris, 1592-1621, 21
novembre 1602.
7. AHPB, Salvador Coll, Plec d’inventaris i encants,
1598-1607, 14 maig 1598.

8. Inventari de Joan Prats, notari, AHPB, Antoni Roure,
Llibre d’inventaris, 1592-1621, 16 novembre 1599.
9. AHPB, Antoni Batlle, Liber quartus inventariorum et
encantuum, 1598-1604. 2 febrer 1602.
10. AHPB, Esteve Gelabert Bruniquer, Inventariorum et
encantuum, 1591-1600. 2 gener 1598.
11. AHPB, Salvador Coll, Plec d’inventaris, 1594-1600.
6 novembre 1597.
12. Inventari de Joan Baptista Bassols, doctor en drets,
AHPB, Pere Màrtir Ferrer, Llibre segon de inventaris y
encants, 1655-1663, 8 octubre 1658.
13. AHPB, Pere Pau Vives, Libre setè de inventaris y
encants, 1658-1674, 25 agost 1660.
14. Inventari de Joan Baptista Cassador i Aguilar, donzell,
AHPB, Pere Màrtir Ferrer, Llibre segon de inventaris y
encants, 1655-1663, 16 gener 1660.
15. Inventari de Rafael Guinart, mercader, AHPB, Jaume
Sayós, Liber secundus inventariorum et encantuum,
1655-1659, 1 agost 1656.
16. Inventari de Segimón Damians, mercader, AHPB, Pere
Pau Vives, Libre setè de inventaris y encants, 1654-

1657, 20 maig 1655.
17. Inventari de Joan Baptista Cassador i Aguilar, donzell,
AHPB, Pere Màrtir Ferrer, Llibre segon de inventaris y
encants, 1655-1663, 16 gener 1660.
18. AHPB, Jaume Sayós, Liber terciusinventariorum et
encantuum, 1658-1664, 22 agost 1659.
19. AHPB, Francesc Torres (major), Liber secundus
inventariorum et encantuum, 1680-1690, 6 juliol1689.
20. AHPB, Jacint Sescases, Secundus liber inventariorum,
1681-1694, 15 març 1683.
21. AHPB, Maties Marçal, Plec d’inventaris i encants,
1680-1689, 2 maig 1687.
22. AHPB, Josep LLaurador i de Satorre, Liber
inventariorum primus, 1683-1694, 23 gener 1689.
23. AHPB, Antoni Batlle, Liber quartus inventariorum et
encantuum, 1598-1604, 5 novembre 1604.
24. Inventari de Jaume Ferrer, negociant, AHPB, Joan Soler
Ferran, Liber inventariorum et encantuum, 1599-1607,
27 setembre 1602.
25. AHPB, Colomés, Joaquim, Plec d’inventaris i encants,
1602-1613, 1 octubre 1603.
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cuir vermell a principis de segle,
quan es va començar a emprar.
Una altra novetat del període són
els daurats, sempre vinculats a les
cadires de vaqueta de moscòvia.
Així se’ns descriuen cadires amb
“espatlleres daurades gornides14”,
amb “taxes de llautó” o “tatxonades de llautó”15 ,amb “flocadura
de seda i clavasó daurat”16 , o amb
³HVSDWOOHUHVGDXUDGHVLÀRFDGXUDGH
seda carmesina”17.
Destaquen, per la seva singularitat, les peces propietat del ciutadà
honrat Josep Miralles; en una cambra hi tenia “divuit cadires usades
de vaqueta de moscòvia amb els
braços arquejats i les tatxes menudes”18, única referència que hem
trobat en els documents a aquesta
característica estructural.
En el tercer període (1683-1690)
HVFRQ¿UPDSHUDOHVGDUUHULHVGHOD
centúria el que hem constatat per a
mitjans segle XVII, amb la consolidació de la vaqueta de moscòvia i
els daurats. Com a casos curiosos
i il·lustratius podem citar la cadira
baixa amb teles brodades de color
que es trobava a la sala del sastre
Francesc Soler19, o les set cadires
de vaqueta de moscòvia pintades
que tenia al menjador de la seva
casa del Carrer d’en Rondó el mercader Jaume Frontera20.
També representen un cas singular les dotze cadires carmesí de domàs “cobertes de
guadamacils”(guadamassils, cuir
amb dibuixos pintats o amb relleus) que moblaven un estudi del
ciutadà honrat Jeroni Vidal21.
Crida l’atenció la reaparició d’una
denominació que es registrava a
principis de segle i que no està
present en els documents que hem
analitzat del segon període: en la
sala del prevere Rafael Llach hi
consten dotze cadires, velles, “daurats els respatllers, fetes a la genovesa”22.

Mobles per a ordenar la llar
Per a l’arranjament de la casa hi
havia tot un ventall de peces. Les
més comunes eren les caixes, on
s’hi desava tota mena de coses:
roba de vestir o de la llar, eines,
armes, aliments, etc. Les caixes
podien ser molt senzilles i funcionals, però també molt riques i elaborades.
En els documents del primer període en trobem registrades moltes
d’àlber (interessant destacar el cas
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del doctor en drets i ciutadà honrat Domènec Fargues, que entenia
una descrita com“de peus alts”23).
Juntament amb l’àlber, l’altre material més citat, com no, és la noguera. S’aprecia en la descripció
de la manufactura que és una fusta
de més qualitat, ja que hi ha peces
REUDGHV GHWqUFLDGHERL[ L¿QVL
tot trobem un cas amb “peus obrats
de Flandes”24. També és molt interessant la caixa que guardava diferents peces de roba del donzell Rafael Moner, “de noguer a tall de les
de Gènova amb quatre peus de lleó
amb un guarniment a l’entorn amb
dos pilarets als cantons de davant
i una anella a cada cap amb el seu
pany i clau”25.
Apareixen força menys citades les
fustes de pi, de “poll” (pollancre)
i de roure, present aquesta darrera
només en l’inventari del botiguer
de teles Gabriel Xarquies26.
En el segon període, segueixen
predominant les caixes d’àlber (el
sabater Pere Mas tenia a l’entrada
de casa seva una caixa d’alba “a
l’antigor”27) i de noguer. Però trobem també alguns casos en que les
peces són de boix, com el del ciutadà honrat Jacint Gelabert, que als
estudis de casa seva al Carrer d’en
Gimnàs en tenia dues “llebrades de
boix”28,o el del mercader del Carrer
Montcada Rafael Guinart, que en
SRVVHwDXQDGHERL[³SHU¿ODGD´29.
I no deixen d’estar també presents
altres menes de treballs (“una caixa
de noguer gravada amb pany i
clau”30).
$¿QDOVGHVHJOHHOVPDWHULDOVTXH
ja hem indicat segueixen presents
en la documentació en proporcions
similars. Continuen predominant
l’àlber i la noguera, aquesta darrera
fusta en peces de qualitat com les
caixes dites nuvials, que contenien
l’aixovar que les núvies aportaven
al matrimoni, com per exemple les
citades en l’inventari del ciutadà
honrat Francesc Montaner i Parés:
dues caixes grans de noguer “que
són les nuvials”31, i contenien “els
YHVWLWVGHGROGHOV¿OOLPXOOHUOHV
camises, mocadors i demés coses
nuvials que aportà la Sra. Maria a
son marit”.
També seguim trobant caixes de
tèrcia, obrades, algunes de tant
treballades com la que posseïa la
vídua del negociant Ramon Romà,
Isabel, propietària d’“una caixa
gran de noguer a la genovesa bona,
amb els peus que són uns gossos

de fusta d’escultura”32, on hi guardava part de la seva roba (i que
QRYDPHQWHQVUHJLVWUDD¿QDOVGH
segle, l’estil “a la genovesa”, encara que sembla que des de mitjans
segle hauria caigut en desús pel
que fa a les caixes), o les dues que
tenia el notari Francesc Daguí en
l’anomenada “cambra nova” de la
seva casa de la Riera de Sant Joan,
“de noguer guarnides amb perfils
de boix, una amb calaixos, amb
pany usades”33 .
Altre tipus de contenidors per a
l’arranjament de la llar eren els
baguls i els cofres. Els escassos baguls que trobem en els documents
del primer període se’ns descriuen
coberts de cuir (quan s’indica el
color, és negre o vermell), en alguns casos es precisa que ferrats, i
també a vegades folrats de tela.
En el segon tall cronològic apareixen, en un cas idèntic al de les cadires, força referències a la vaqueta
de moscòvia, que cobreix moltes
de les peces descrites. També trobem encara unes poques unitats
amb cuir negre.
Hi ha, així mateix, algunes descripcions de baguls coberts d’encerat;
els baguls, a diferència dels cofres, a més de per arranjar la casa,
eren peces destinades a portar-hi
l’equipatge en els viatges. Com
que estaven coberts amb alguna
mena de tela o material encerat,
restaven impermeables, i el contingut i la peça mateixa, és clar,
quedaven més protegits de la pluja
i altres inclemències34.
També hem trobat alguns casos que
aporten varietat al ventall de peces
descrites, com el del negociant Josep Rovira, que en tenia un “forrat
de tela amb cordovà de fora” i un
altre “cobert de bocaram” (“dolent”, se’ns precisa en el docu-
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ment)35, i d’altres que
ens descriuen unes
peces força atrotinades, com ara “un
baul amb folradura antigalla amb
una sort de drapots
dins” 36, pertanyent
al prevere Bartomeu Fontana.
En el tercer període
constatem com es
consolida i augmenta
la presència de la vaqueta de moscòvia. Com a novetat, trobem ressenyes de guarniments platejats, a
diferència del que passava amb les
cadires, en que predominaven els
daurats. Les referències a platejats
VyQGLYHUVHVL¿QVLWRWXQFDVGH
“baulet” guarnit“amb plata borda”37).
Els cofres tenien molta més presència a les cases de tots els grups socials, i d’aquesta major quantitat
se’n desprèn una major varietat.
El material més utilitzat, en els
casos en que se’ns especifica, és
també l’àlber, i així mateix també
hi ha exemplars de noguera. Com
a singularitat apreciem el cas de
Petronil·la Salvany, que a l’estudi
de mitja escala de la seva casa del
carrer d’en Roldor tenia “un cofre
de roure de Flandes amb pany i
clau”38 , que contenia un parell de
pavellons de llit. De diferents unitats se’ns concreta que estaven pintades, d’un color (negre, vermell),o
de més d’un (verd i vermell, o “de
colors”).
Hi ha registrades peces fetes a
l’antiga, sent curiós el cas del
notari que tenia tres cofres, que
se’ns descriuen tots tres com “a
l’antigor”39,situats en tres espais

26. AHPB, Antoni Batlle, Liber quartus inventariorum et
encantuum, 1598-1604.
27. AHPB, Josep Quatrecases i Sala, Liber primus
inventariorum, 1651-1657, 2 octubre 1654.
28. AHPB, Pere Màrtir Ferrer, Llibre primer de inventaris y
encants, 1647-1655, 14 agost 1655 .
29. AHPB, Jaume Sayós, Liber secundus inventariorum et
encantuum, 1655-1659, 1 agost 1656.
30. Inventari del notari Josep Prats, AHPB, Joan Baptista
Vidal, Liber secundus inventariorum et encantuum,
1654-1660, 8 octubre 1655.
31. AHPB, Jacint Sescases, Secundus liber inventariorum,
1681-1694, 2 setembre 1684.
32. AHPB, Pere Màrtir Llunell, Sextus liber inventariorum
et encantuum, 1678-1684, 15 febrer 1684.
33. AHPB, Maties Marçal, Plec d’inventaris i encants,
1680-1689, 23 juliol 1686.
34. Per exemple, en l’inventari de Josep d’Urrea, ciutadà
honrat, es cita un baul cobert d’encerat, AHPB, Joan
Salines, Liber tercius inventariorum et encantuum,
1646-1655, 13 febrer 1655.
35. AHPB, Josep Prats, Plec d’inventaris i encants, 16411655, 18 agost 1653.
36. AHPB, Pere Pau Vives, Libre quint de inventaris y

diferents de la casa, dos en dues
cambres distintes i un a les golfes.
Un altre cas interessant és el de la
peça propietat del notari Pau Castellar, “un cofret petit amb pany i
clau obrat de tèrcia en la coberta de
la part de fora i està pintat un joc
d’escacs dintre del qual hi ha alguns trossos de lli i alguns papers
de poca vàlua que no es poden designar”40.
En el segon període hi trobem algunes novetats. En quant a materials, s’inventarien algunes peces
de fusta de pi, com ”un cofre ferrat
de pi”41,en el porxo de la casa del
donzell Francesc Xammar. El mateix personatge posseïa, a més, un
altre aquests contenidors amb una
altra de les innovacions d’aquesta
etapa, el daurats (“un mig cofre42
daurat amb pany”). També continuen apareixent cofres pintats de
colors,com per exemple el pertanyent a Clara Fivaller i Argensola,
vídua de donzell, que tenia en un
rebostet “un cofre a l’antigor, bigarrat”43 (de diferents colors).
En el tercer període es consoliden les manufactures de pi, els
daurats i, igual que a principis de
segle, també es registren peces fetes a l’antigor o a l’antigalla, com
per exemple les que tenia el sastre Francesc Soler: “un cofre gran
a l’antigó amb pany i clau usat”,
i “un cofre a l’antigor amb pany i
clau”44.
Les arquilles són un tipus de moble
força refinat, utilitari però també
de representació i de prestigi, que
s’acostuma a presentar conjuntat
amb un bufet (sovint dit “bufetillo”
en els documents). En el primer període apareixen en poca quantitat,
i quant s’indica el tipus de fusta

encants, 1649-1654, 21 febrer 1653.
37. Inventari de Josep Barrera, ciutadà honrat, AHPB,
Bonaventura Torres, Liber tercius inventariorum et
encantuum, 1682-1702, 2 agost 1690.
38. AHPB, Esteve Gelabert Bruniquer, Inventariorum et
encantuum, 1591-1600. 12 gener 1598.
39. Inventari de Joan Antic Canyelles, notari, AHPB,
Salvador Coll, Plec d’inventaris, 1594-1600, 14 maig
1598.
40. AHPB, Joan Soler Ferran, Liber inventariourum et
encantuum, 1599-1607, 19 novembre 1601.
41. AHPB, Jaume Rondó, Llibre de inventaris, 1650-1657,
6 octubre 1653.
42. És a dir, un cofre petit.
43. AHPB, Rafael Joan Cellarés, Llibre d’inventaris i
encants, 1654-1660, 4 juny 1658.
44. AHPB, Francesc Torres (major), Liber secundus
inventariorum et encantuum, 1680-1690, 6 juliol 1689.
45. AHPB, Joan Salines, Liber tercius inventariorum et
encantuum, 1646-1655, 13 febrer 1655.
46. AHPB, Jaume Rondó, Llibre de inventaris, 1650-1657,
6 octubre 1653.
47. AHPB, Jaume Sayós, Liber primus inventariorum et
encantuum, 1647-1654, 14 desembre 1654.
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aquesta és l’àlber o la noguera.
En el segon període, la presència
d’arquilles als habitatges es duplica
i els documents ens mostren unes
peces molt més variades en quant
a materials i guarniments. Així,
l’àlber només apareix en un dels
casos, sent la majoria de mobles en
que se cita el material de noguera.
També trobem registrades peces
realitzades amb fustes exòtiques i
de gran qualitat. Així, s’inventarien
veritables obres d’art d’eben o de
“granadillo”, molt sofisticades,
com les pertanyents al ciutadà honrat Josep d’Urrea, “una arquilla i
bufet d’eben guarnida amb un perfil de marfil amb calaixos” o “un
bufet de granadillo guarnit d’eben
LPDU¿O´45). També d’aquesta categoria material trobem “un bufet i
arquilla fusta de la Índia”46, propietat del donzell Francesc Xammar
LHQXQDSUR¿WDPHQWGHOHVIXVWHV
procedents d’ultramar,“una arquilleta de fusta sens pany ni clau de
fusta de caixa de sucre”47,a la botiga de l’adroguer Joan Pla.
Amb el gran increment de la
presència d’arquilles a les cases en
aquest període, se’ns presenta un
veritable esclat de diferents tipus
de guarniments, que ens descriuen,
com hem vist, unes peces força
obrades. Així, es refereixen “un
bufet i arquilla cobert de domàs
carmesí amb una fulla de plata per
l’entorn” i “una arquilla de canyamàs i bofetillo del mateix” (ambdues peces del mateix subjecte48)
i moltes altres amb decoracions de
boix, de galó d’or, de grana, amb
guadamassils... També se’ns descriu alguna arquilla pintada, com
les del mercader Rafael Guinart,
que tenia tres peces juntes en una

48. Inventari d’Emanuel de Guiamet, ciutadà honrat, AHPB,
Pere Pau Vives, Libre setè de inventaris y encants, 16581674, 25 agost 1660.
49. AHPB, Jaume Sayós, Inventaris y encants continuats
en est primer llibre, 1681-1694, 21 novembre 1683.
50. AHPB, Gaspar Sayós, Liber secundus inventariorum et
encantuum, 1655-1658, 1 agost 1656.
51. Paissatges.
52. AHPB, Pau Pi, Liber inventariorum... secundus,
1676-1687, 10 maig 1684.
53. AHPB, Francesc Galceran Devesa, Plec d’inventaris,
1591-1598, 30 desembre 1598.
54. AHPB, Antoni Batlle, Liber quartus inventariorum et
encantuum, 1598-1604, 1604.
55. AHPB, Esteve Gelabert Bruniquer, Inventariorum et
encantuum, 1591-1600, 2 gener 1598.
56. AHPB, Jaume Sayós, Liber secundus inventariorum
et encantuum, 1655-1658, 10 setembre 1657.
57. AHPB, Rafael Cassanyes, Plec d’inventaris i
encants, 1687-1706, 4 gener 1689.
58.AHPB, Pau Pi, Liber inventariorum…secundus,
1676-1687, 10 maig 1684.
59. AHPB, Esteve Cols (major), Liber inventariorum,
1689-1693, 24juliol 1689.
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Parlem de...

cambra dita “la bona obra”: “una
arquilla amb son bufet de baqueta
de moscòvia amb tatxes de llautó” (el document ens concreta que
“bona”), “una arquilla amb son
bofetillo pintada amb Na. Sa. Dels
Àngels amb sis calaixos”, i “una
arquilla amb son bofetillo de fusta
pintada per los cantons ab ocells i
onze calaixos, tot sobredaurat”49.
En el tercer període seguim trobant
varietat de fustes en peces de gran
qualitat i luxe, entre les que podem
destacar la de l’adroguer Joan Fàbregas, “amb sis calaixos, de fusta
de perera i eben sobreposada amb
FRQ[DLSHU¿OVGHEURQ]HGDXUDW´
N’hi ha una d’especialment luxosa, del doctor en drets Joan de Carbonell, que gaudia a la sala gran
de la seva casa de dues “arquilles
amb sos bofetillos negres d’eben
guarnides amb payssos51 i vidres
amb quatre columnes de conxa
al mig amb algunes floretetes de
bronze amb sos calaixos guarnits
de conxa amb pany i clau usades”52.
Els armaris es podien destinar a
molt variats usos (per a desar-hi
eines, roba...), però sovint eren
destinats a guardar-hi vaixella o
vidre.
En el primer període, les peces de
les quals s’indica el material són,
com és habitual en totes les tipologies de mobles, d’àlber o de noguera, encara que en trobem uns
pocs casos de fusta de roure, com
el del sabater Ciprià Fenollet, que a
l’entrada de la casa que habitava al
carrer de la Bòria hi tenia “un armari
gran gravat de roure de Flandes”53.
Hi ha peces força treballades, obrades i amb daurats, com el de Francesca de Ronis, vídua de mercader,
propietària d’un armari “de fusta
SLQWDWDPEUHWDXOHVDPEOD¿JXUDGH
Na. Sra. de la Salutació, amb unes
columnes daurades de fusta”54, i
d’obrats de boix, com el de la vídua
de mercader Petronil·la Salvany,
“un armari de fusta de noguer amb
sos calaixos obrat de boix”55.

Parlem de...
En avançar el segle, trobem la novetat d’alguns armaris construïts
amb fusta de pi. També es registren algunes peces amb una gran
riquesa en l’ornamentació, amb
treballs d’os o amb la incorporació del jaspi. Els daurats (guarniments o aplics de bronze) i els
elements escultòrics es multipliquen. El fuster Josep Massaguer
hi tenia a l’entrada de casa,és a
dir, a la botiga, junt amb altres
peces de mobles enllestits o a mig
fer, “un armari de dames amb sos
llistons i vases i cornises de bossellat (bosell) mig fet”56.
&DSD¿QDOVGHVHJOHWUREHPSURpietat del sastre Bartomeu Cirera,
“un armariet de fusta pintat vell
amb un ecce homo que és un mig
cos de cartró usat amb dos poms
de bronze petits platejats” 57. El
doctor en drets Joan de Carbonell
posseïa dues peces interessants:
“un armariet petit amb pany i clau
de pi pintat de verd en lo qual hi
son pintades les armes de Sant Sever”58, en l’estudi “en lo qual dit
noble Sr. feia el negoci”, i en una
cambra “un armari per posar joies
de noguer guarnit del mateix noguer amb els balustres i calaixos
bo, amb sa capella i columnes”.
Encara que se’ns diu que és un
armari per posar joies, el cert és
que s’hi desaven peces de vestuari. El notari Francesc de Lentisclà tenia un nombre considerable
d’armaris, per a desar les múltiples escriptures que tenia. Entre
aquests, destaquen “un armari
amb ses portes pintades amb dos
imatges de Maria Santíssima”, i
també “un armari pintat amb les
figures de St. Franco. de Paula
i sor Maria Montessoro verge i
amb el nom charitas ”59.

Dinamisme formal, econòmic
i social.
A la vista dels documents que
hem estudiat, podem concloure
que el gran augment en la quantitat de peces de mobiliari constatat

L’Armari dels Privilegis i Actes de la Ciutat,
de l’Arxiu Municipal de Lleida.
L’Armari dels Privilegis i Actes de la Ciutat de Lleida és un dels pocs armaris arxivadors que es conserven
a Catalunya del segle XV al XVIII. L’estudi de l’insigne moble que custodia amb orgull l’Arxiu Municipal de
la ciutat, també conegut com l’Armari de les cinc claus de Lleida, es presenta amb motiu de l’avaluació de
l’estat de conservació.
Text: Àngels Creus, restauradora de mobles i Joan Güell, historiador especialista en mobles, AEM

L
a partir del tall cronològic de mitjans segle XVII ve acompanyat
d’importants canvis formals. El
mobiliari és més divers i vistós.
S’implanta i consolida la vermella
vaqueta de moscòvia en els entapissats de cadires i baguls. També la proliferació dels daurats en
els guarniments, les decoracions
de vori, jaspi, plata..., així com
elaborats treballs d’escultura. Tot
això acompanyat d’un increment
molt considerable de les peces de
luxe, amb la introducció i extensió de l’ús de fustes exòtiques de
qualitat.
Els documents ens dibuixen una
societat força sofisticada i fins
i tot exquisida, sobretot aquells
grups més preeminents. Un refinament, però, que amb diferents
gradacions irradia les diferents
capes socials, donant un impuls
decisiu a l’economia del període.
Aquests resultats ens demostren
la importància de les manufactures i el comerç de la primera meitat del segle XVII, on arrenca un
impuls productiu i de consum que
desmenteix amb contundència la
suposada entrada en crisi del país
a partir de 1620.

Armari encastat, 1610.
Masia de Can Derrocada,
Sant Pere de Vilamajor,
Vallès Oriental. Fons Estudi
de la Masia Catalana,
Centre Excursionista de
Catalunya. Foto: Antoni
Gallardo i Garriga, 1930.
(Drets sota llicència
Creative Commons: http://
creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/3.0/
deed.ca)
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’Armari dels Privilegis i Actes
de la Ciutat de Lleida fa quasi
tres metres d’alçada i té una decoració arquitectònica de pilastres aplicades que contrasta amb les dues
volutes barroques tallades que el
coronen i accentuen la seva alçada.
El moble s’estructura en tres parts:
l’entaulament que centra el fris emplafonat, amb la inscripció manuscrita daurada ”Privilegis y actes de
la civtat 1686”; el cos central, amb
les dues magnifiques grans portes
que tanquen mitjançant els cinc
panys els 48 calaixos numerats interiors i la base que, entre motllures
mixtilínies i plafons, acull altres
dos calaixos i es recolza sobre dues
potes.
Es tracta d’un dels pocs armaris
arxivadors que es conserven a Catalunya dels segles XV al XVIII.
Època en què es construïren diversos exemplars amb dissemblants
números de claus i panys amb el
propòsit de salvaguardar els documents valuosos dels arxius, tant de
caràcter civil com eclesiàstic.
La inscripció que ocupa el fris
PRIVILEGIS Y ACTES DE LA
CIVTAT 1686 el relaciona directament amb l’anotació que es llegeix en el foli núm. 69r del Manual
d’actes de la ciutat de Lleida de
1685 a 1691, registre 713, del primer de juny de 1686. El notari referència que Anastasi Vidal fuster
de Lleida, de son grat, signe àpoca als molt il·lustres senyors de la
ciutat, Josep de Marañosa, etc. de
cent vint-i-quatre lliures moneda
corrent en Leyda y son per les mans
i jornals de fer lo armari de privilegis per a dita ciutat. Lo modo de
la paga es que a rebut vint y sinc
lliures moneda corrent ab albara de manament despedit a 28 de
Mars de 1686 = Coranta lliures
que lo dia present ha rebut de diners del caixo dels Señors Pahers
y les restants Sinquanta nou lliures

de albara de manament despedit lo
dia present .... document que data la
construcció de l’armari, a les darreries del segle XVII.
Es construeix en fusta de noguera
massissa en consonància amb els
diferents treballs de fusteria que es
duen a terme a Catalunya en aquest
període. Una fusta noble autòctona,
fàcilment a l’abast en els boscos de
la vora, manejable i molt utilitzada en el mobiliari de qualitat fins
a finals del segle XVIII, quan ja
s’introdueix amb força la caoba.
L’entaulament llueix dues grans volutes. Entremig d’aquestes, l’espai
buit, deixa al descobert les cavitats
de dos encaixos que donen a entendre la falta d’un element decoratiu
central avui perdut. Considerant el
caràcter rellevant de la peça, construïda per arxivar la documentació principal de la ciutat, pensem
que probablement duia una forma

heràldica esculpida a joc. Com
sovint inclouen altres exemplars
de característiques similars,
com ara l’Armari de les
sis claus de Vielha o altres
models de gran prestància,
destinats igualment a custodiar documents importants.
A més, diferents armaris arxivadors de producció catalana
en acabats policromats també
exhibien els blasons de la ciutat,
com és el cas de l’Armari arxivador de Tortosa datat el 1574
o el de Solsona, del qual no tenim imatges, però sí la ressenya
de 1993 de Ramon Planes: externament l’armari està decorat amb un entaulament – on
hi ha pintat l’any 1685 - i el
frontó corresponent, al timpà
del qual hi ha també pintat
l’escut de Solsona.
La talla de les dues grans volutes s’aprecia manual però de
factura poc acurada o relativament
senzilla respecte a la talla incisa que
ofereixen les pilastres de les portes.
Tenint en compte que la voluta és
un element decoratiu vinculat di-

L’Armari dels Privilegis
i Actes de la Ciutat, de
l’Arxiu Municipal de la
Paeria de Lleida.
Foto Carles Aymerich i
Ramon Maroto, CRBMC

Interior de l’armari dels
Privilegis i Actes de la
Ciutat, de l’Arxiu Municipal
de la Paeria de Lleida.
Foto: Carles Aymerich i
Ramon Maroto, CRBMC

