
UNA APROXIMACIÓ ALS ESCENARIS 
QUOTIDIANS: MOBILIARI DE LA CASA BUSQUETS 
PER ALS GORINA 1 ELS TURULL 

<,Les cases tenen aixd: que s'hi aixopluguen els 
desitios i les esperances, els records de les hores felices i 
tarnbé eL. de les hores desgyariades. >, 

Joan Perucho 

Sovint resulta dificultós imaginar-se la forma 
de viure d'kpoques passades, i una de les maneres 
d'acostar-se a aquest univers de la privacitat por ser 
rnitjancant les imatges reflectides pels artistes o bé 
a través de les descripcions literhries.' No obstant 
aixb, una altra possible aproximació als escenaris 
quotidiaiis es pot donar a partir de l'estudi del 
mobiliari, el qual sempre ha tingut una funció 
simbblica alhora que utiliciria. En ayuest sentir, el 
terreny de les arts decoratives -imbic en que bisi- 
cament celitrem les nostres investigacions- és el 
que rnés s'acosta als usos i costums d'una societat. 
Aixi, el propbsit d'aquestes breus línics és revelar 
com eren alguns dels mobles i dels interiors que 
dues famílies destacades de Sabadell, els Gorina i 
els Turull, van encomanar a la Casa Husquets al 

Tipus d'esrudi poc habitual en la historia de I'art. 
M'irlteressa destacar la risió eminentmenr inteidi~ci~liniria 
que es rccull a ARILS (1988). 

[.a historia del gusr és un camp de difícil delimitació, 
perqiie ti. a veure amb «I'articulació d'instincies diferenrs),, 
arnb les teories, pero també amb els costums, el dcsenvolupa- 
rnent de les 6rmi.s arrisciques, les modes i la seva influencia, 
ainb els fers polírics i sorials ... En aquesta línia m'interessa 
I'enfocarnent que sohre el tema ens aporra BOZAI. (1994). 

El problema de la relarivitar del giisr va ser abordat ja al 

llarg del temps, amb i'objectiu d'aportar algunes 
dades sobre I'estil de vida, els gustos2 i els costums 
d'una epoca. 

1.A CASA BUSQUETS, AItTESANS AL SCRVEI DE 1.A 

BURGCSIA~ 

L.a Casa B u ~ ~ u e t s , ~  fundada el 1840, tenia la 
botiga-taller al carrer de la Ciutat núm. 9, de Bar- 
celona. Va esdevenir un dels tallers més represenra- 
tius i actius en una trajectbria de més de cent anyh 
dedicats a la construcció de mobiliari i en el carnp 
de la decoració en general. L'evolució de la seva 
producció ens ofereix la possibilitat d'efectuar un 
treball prolífic a diferents nivells i sota bptiques 
diverses. Ens permet estudiar i analitzar els mobles 

seu rnonient per H~sKe1.1. (1989). 
'Aquest  mateix subrítol va ésser emprat per a una 

ponencia presentada al VI1 C.E.H.A. (Congreso Español de 
Historiadores del Arce) cclebrat a Múrcia rany 1988 ( k s  
acres van ser publicades el 1992). 

"quest ha estat cl rema abordat a la resi docroral de 
Teresa M. S.un (1993). Esrudi monograiic sobre la historia i 
La producciú del taller-bnciga. S'analiaen, sobre una extensa 
base documental fins avui desconeguda i inexplorada, des 
dels factors estktics i creatius als hisrbrics i sociolbgics. 
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com a <<artefactes» esteticament construits que con- 
formen un interior, alhora que ens ajuda a inter- 
pretar i valorar les peces com a document histbric 
d'un model social determinar. També són signifi- 
catives les relacions entre els artesans i la clientela, 
perque la idenritat i el perfil dels clients de la Casa 
Busquets són un mirall fidedigne de les famílies 
emergents de la societat catalana decimonbnica, 
que perduren i es ramifiquen entrar el segle XX. 

E L  P E R ~ O D E  DE 1.A FEBRE D'OR 

L'etapa dels anys setanta-vuitanta del segle 
passar va coincidir arnb un moment d'expansió 
econbmica i creixement urbanístic generalitzat, la 
qual cosa va donar com a conseqükncia freqüents 
canvis de domicili cap a les eixamples dels nucIis 
urbans i, per tant, es va renovar gran part del 
mobiliari i les tapisseries. En aqiiest context, po- 
dem constatar a la documentació escrita de la Casa 
Busquets un augmeilt considerable de comandes, 
amb la progressiva incorporació de clients nous, 
que acaben configurant una intricada trama de 
relacions de paretitiu -entre els diferents membres 
á'una mateixa família o bé a través dels enllagos 
matrimonials. 

Per a un estudi aprofundit de la cultura i la 
societat deis anys de la Febre d'Or, I'habiratge 
familiar, tal com remarca McDonogh, +e el marco 
ideal que hizo posible la consolidación del crecimien- 
to económico de los nuevos lideres de la burguesía. Los 
contactos y rehciones sociales fundan un  tipo de soli- 
daridad en elpoder independiente de la estructura de 
las instituciones políticas. La fdmilia simboliza la 
historia social del poder c..) y debe ser considerada, 
además, como un producto de la sociedad industrial 
catalana».' La casa va esdevenir el centre neuralgic 
de privacitat i alhora de relació social, «arquitectu- 
ra de la vida privada».& 

D'entre la seqüencia d'encirrecs que des de 
1878 apareixen als llibres de taller de la Casa Bus- 
quets, heni seleccionat els que fan referencia a la 

família Gorina i a la dels Xrull, destacades nissa- 
gues d'industrials relacionats amb la ciutat de 
Sabadell. La primera noticia documental amb que 
comptem és del 4 de febrer de 1878, data en 
que Jaume Gorina i Pujol efectua una important 
compra de tapisseries i mobiliari sumptuós de 
fusta de xicranda, noguera i caoba que va pujar a la 
quantitat de 5.980,63 ptes. Aixb incloia «los haba- 
jos hechos en su casa de Sabadell, los gastos de ida y 
vuelta y estancia en dicha ciudad,> i la factiira paga- 
da a altres industrials subministradors de teixirs 
dels Busquets, com ara I'España industrial, Rosich, 
Martin o Salvi. No gaire més tard, amb data 24 de 
marg del mateix any, Joan Gorina i Pons també 
encarrega una important quantitat de tapisseries, 
cortinatges i mobiliari de fusta de noguera i xicran- 
da, que amb les consegüents despeses del viatge de 
la Conductora a Sabadell van pujar a la quantitat 
de 3.718,2 ptes. Un altre representant de la matei- 
xa família, Josep Gori~ia i Pujol, amb data 9 d'abril 
de 1880, va efectuar també un encirrec impor- 
tant de mobiliari i tapisseries per a casa seva, amb 
un cost de 4.629,99 ptes. 

Així, doncs, podem considerar-los com a tres 
testimonis cloqüents del tipus de comanda que es 
realitzava en aquest periode, amb una clara pre- 
ponderancia i predilecció pel mobiliari de xicran- 
da, seguit de la iirilització de la noguera i la caoba, 
que van esdevenir les fustes més representatives 
dels interiors de la Febre d'Or./ 'I'ambé les tapisse- 
ries i els cortinatges van ser el complemenr indis- 
pensable de la decoració d'aqucsts espais domes- 
rics, per la qual cosa van configurar I'anomenada 
.moda tapisseraa. 

A partir de la decada dels noranta, i, sobretot 
cap als volts del 1300, es consoliden les noves pro- 
postes decoratives de I'Art Nouveaii, encara que 
continuen convivint amb les realitzacions bigarra- 
des i eclectiques del període anterior. Un exemple 
de la classe de mobiliari sol.licirat que ens informa 

' Mcl>ouoc~ (1 989). Crem 88 (1 5 de mar(. de 1878), el d'Antoni Roca, de la 
"LEB i DEBARRE (1995). Rambla (16 de mar$ de 1878), Cayetano Capdevila (13 de 
' Ntres rncirrecs rnenors relacionats tarnhé amb la ciii- juny de 1878) i Pere Casanovas (15 de juny de 1878). 

tdt dc Sabadell s611 eis de Joan Coiomcr, del carrcr de les >es 



Fo.i.o<;i<~r:l~ l .  Pro~rctr aqllare(.lat dkrmari rsti/Lilrís Xb' 
t<modernimt>,. Mar( 1900. Signat J . B .  [Joan 
Riisqiiers i sané]. 

d'aquest eclecticisme imperant a I'inici de segle, 
malgrat que I'anomenat estil Art Nouveau triomfa- 
va arreu $Europa i també aquí a Catalunya, és el 

"S'an conservar els llibres de comandes, els ptojecres 
aquarel.lats i les fotografies dels models que la Casa Busquets 
oferia. Aquesra va ser la base documental a parir de la qual 
vam poder confeccionar un Album Reprrtorique va possibili- 
rar I'estudi de la resi docroral. 

Aquests documenrs ens van permerre de confeccionar 
una seqüencia cronolbgica i evoluriva. aixi com també poder 
relacionar els clients amb els mobles consrru'its. Des del 1900 
aniri apareixent el nom dels Turull tins al 1921; destaquen 
sobretot els encirrecs a nom de Filomena Fournols vda. 
Turull. 

" MATEU DOMINGO (1990). 
"' El mobiliari d'esril Lluis XV és propi del segle XVIII i 

rep el nom, com passa sovinr en la denominació dels estils de 
les arts decorarives, del regnar d'aquest monarca frances 
de I'Ancien Régime. A més a més, les formes ondulades d'a- 

iNS: MORlLlARl 1% IA CASA RUSQUF.TS PERAL5 GORINA I E U  TURUI.1. 

primer encirrec documental en que apareix un 
representant de la família Turull, amb data de 
1900 a nom de Joan T ~ r u l l . ~  Possiblement es tracta 
del fill de Joan Turull i Comadran (28-2-18391 
26-3-1906) i de Filomena Fournols i Bayard 
(1856-1933). Segous la informació recollida per 
G. Mateu Domingo," el matrimoni Turull-Four- 
nols s'havien casat el 1876 -en ple període de la 
Febre d'Or- i el seu fill primogknit, Joan Baptista 
Turull i Fournols (1877-1964) va contraure matri- 
moni I'any 1900 amb Dolors Dardet i Ronaplata. 
Així, probablement, la comanda abans esmentada 
correspondria al domicili dels nuvis. En aquesta 
ocasió, el mobiliari escollit per al dormitori dels 
Turull va construir-se amb fusta de caoba envernis- 
sada en un estil Lluís XV ~modernitzatn,'" la qual 
cosa ens indica la persistencia del mobiliari d'estil, 
que continua essent considerar com el més reco- 
manable per a les estances principals de I'habitatge 
burges. Segons els llibres de comandes, aquest con- 
junt, I'integraven un ,(llit nmb cobricel, dues tauletes 
de nit, un templet amb cúpula tallat i daurat, dos 
sillonets, dues cadiretes, una ultra cadireta, els corti- 
nages corresponents i un lligador amb mirallplate- 
jat. .! De fet es tracta d'un model de dormitori 
que formava part del repertori que s'acosrumava a 
realitzar al taller de la Casa Busquets amb fusta de 
caoba al natural o bé envernissada amb t o a  d'or fi 
i ['interior de fusta d'erable. Evidentment eren 
mobles que anaven destinats a un tipus molt deter- 
minar de clientela a causa del seu cost elevar, tant 
per la utilització de materials de primera qualitat 
com també pel treball d'execució que, malgrat que 

quesr periode del rococb ftancks són la fonr d'inspiració pera 
molrs chenisrcs de I'Arr Noveau, com per exemple L. Majo- 
relle. En el cas que ens ocupa és curiós que el mohiliari d'esril 
Lliiis XV .modernimatn, o sigui recrear per la Casa Busquers 
a parrir drls models versallescos, és el mobiliari d'estil més 
demanar. Per contra, després de I'hpoca del Modernisme, 
amb I'adveniment del Noucentisme. ser3 I'estil Lluís XVI el 
que la clientela demanari perquk es rracra &un estil de línies 
rectilínies més properes al nou gust imperant. 

Del dormirori Lluís XV la Casa Busquets va realitzar 
un projecre aquarel.lat de I'armari, com a una de les peces 
desracades del conjunt. 1 una alrra mosrra de la importincia 
d'aquesr arrnari és que va ser reproduit en una publicació de 
I'kpoca Marerialr~ y Documrntor de Arte Español, Any 11. 
Lim. 5 1. 

" Casa Museu Gaudi, Erborrany defdmrrrs, juny, 1900. 







elicarrega mobiliari per al seu 611 Jaume, per al 
dormitori i el saló. Pel que fa al primer conjunt es 
tracta d'un tipus de mobiliari similar a l'esmenrat 
abans, amb fusta de caoba fosca i plafons de 
bedoll. El salonet constava d'un gran sofa-escó 
de fusta de caoba clara amb plafons de palma de 
caoba i alzina mosquejada, amb filets de boix, pal 
rosa i ornaments de nacre i mera11 incrustats amb 
un gran mirall bisellat, amb una arqueta i peanyes 
mbbils adossades; una vitrina, dos sillons, sis cadi- 
res, una rauleta de costura i els corresponents corti- 
natges.li De fet, són formes queja anuncien I'adve- 
niment de I'art déco dels anys vint. 

En referencia als darrers encarrecs que la farní- 
lia Turull efectua, són mobles d'estil Lluís XVI, 
estil que respon també al canvi de referents que 
durant I'kpoca del Noucentisme es dóna, arnb una 
preponderancia del neorenaixement, el Lluis XVI i 
I'Imperi. Oscil.lacions del gust cap a un tipus de 
mobiliari més rectilini que s'emmiralla en kpoques 
passades, pero arnb un mateix afany de distinció i 
luxc. 

És evident que la transformació de I'espai 
domestic depkn tant de la socictat com dc l'indivi- 
du, i, en consequkticia, la recerca de <<I'art de viuren 
esdevé canviant histbricament i culturalment. 
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