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Arrenca el 080 Barcelona  
Fashion a l’Estadi Lluís Companys
La 16a edició de la passarel·la de moda 080 
Barcelona Fashion fa avui el tret de sorti-
da a l’Estadi Olímpic Companys. El festi-
val, que s’allargarà fins al 3 de juliol, acolli-
rà 36 desfilades de firmes i dissenyadors, 
botigues, música, trobades i conferències. 
Aquest any se celebra, a més, el primer Fò-

rum d’Inversió Internacional de la Indús-
tria de la Moda, el 080 Fashion Investor 
Day, que busca donar suport a start-ups 
que impulsin projectes intel·ligents de 
moda. Un dels plats forts serà la presència 
d’Iris Apfel, de 93 anys, decoradora i dis-
senyadora mítica de la Casa Blanca. ESTILS

Recuperar la 
bellesa original  

d’un moble

luntat de restaurar algun moble an-
tic que tenen a casa i que per a ells té 
un valor sentimental important”.  

Restaurar és un art 
La conservació i restauració de mo-
bles és molt complexa. Cal conèixer 
i reconèixer les característiques de 
la fusta, el muntatge del moble, com 
es comporten els materials, les 
principals característiques dels es-
tils de mobiliari... “És més difícil 
restaurar un moble vell –explica 
Laura Moreu– que un moble molt 
antic, posem del segle XVIII, per-
què aquests últims són de fustes 
nobles i estan molt ben construïts, 
i això fa que es puguin arreglar de 
manera molt més ortodoxa”. En un 
moble antic sempre s’hi troben els 
mateixos materials: coles orgàni-
ques, ceres i laques que permeten 
ser treballades.  

¿Econòmicament, surt a compte 
restaurar? “Els mobles s’han deva-
luat molt. Per tant, restaurar-los 
surt a compte moltes vegades més 
pel valor sentimental de les peces 
que no pas perquè sigui una inver-
sió”, reflexiona Moreu. Aquí la in-
terromp una de les seves alumnes, 
Begoña Vítores, que assegura cate-
gòrica que paga la pena fer el pas 

Restaurar mobles demana tècnica i coneixements 
històrics i aplicar un criteri ètic que garanteixi  

el respecte a l’original

Mobles de jardí fets a 
partir de palets, cò-
modes de l’àvia que 
recuperen la seva 
esplendor, mobles 

vintage que passen a ocupar un lloc 
d’honor a la sala. En plena moda del 
do it yourself, la recuperació de mo-
bles pren protagonisme, tot i que 
fer-ho bé demana paciència, una 
mica de traça i, sobretot, saber de 
què estem parlant. I és que la reha-
bilitació de mobles té poc a veure la 
amb la restauració. 

Laura Moreu, restauradora, ha 
impulsat a Barcelona el Taller del 
Moble (www.tallerdelmoble.cat), 
després de molts anys de donar clas-
ses a la Casa dels Oficis de Cornellà 
de Llobregat i a l’Escola Retaule. 
Tot l’aprenentage es fa sobre el mo-
ble. Cadascun demana una tècnica 
per recuperar-lo i això fa que els 
alumnes del taller puguin aprendre 
sobretot amb la pràctica. “La moti-
vació dels alumnes passa fonamen-
talment per dos vessants. D’una 
banda, perquè busquen un hobby i, 
de l’altra, perquè els empeny la vo-

BARCELONA 
AURE FARRAN



29ara  DILLUNS, 29 DE JUNY DEL 2015  
estils

La donació de sang,  
als edificis emblemàtics
La Pedrera, el recinte històric de Sant Pau, el 
Palau de la Música i la Biblioteca de Catalu-
nya es convertiran en espais de donació per 
remuntar les reserves abans de l’estiu. Es 
tracta de la campanya Aquest estiu et merei-
xes un monument, que busca reconèixer la 
contribució de les persones que donen sang.

L’oli d’oliva preveu i ajuda 
a combatre el càncer
Investigadors de la Universitat Autònoma 
han arribat a la conclusió que l’oli d’oliva, con-
sumit en quantitats normals, fa que els tu-
mors siguin menys perjudicials i afavoreix la 
mort de les cèl·lules tumorals. És a dir, que 
ajuda en el procés natural de l’organisme per 
desfer-se de les cèl·lules no desitjades.

DETALL I PRECISIÓ  
Laura Moreu, al Taller del Moble, ensenyant a les seves alumnes  

la manera de restaurar un moble antic respectant l’original. PERE VIRGILI

“perquè un moble antic sempre tin-
drà valor, mentre que els que es fan 
ara no valdran res”. La Begoña és 
una apassionada dels mobles an-
tics. Des de fa anys opta per com-
prar-ne i restaurar-los ella mateixa. 
“Veig la restauració com una mane-
ra de fer créixer la pròpia autoesti-
ma. Quan veus que et vas posant 
reptes i els assoleixes, et sents molt 
bé”. Però no tot és comprar mobles. 
La Begoña explica, per exemple, 
que passejar per Barcelona et per-
met trobar veritables joies al costat 
de contenidors. 

Al Taller del Moble també hi fa 
classe Maribel Asensio. Amb les se-
ves mans ha recuperat finestres i 
porticons de cases antigues. Peces 
que ara brillen a casa seva com a 
marcs de fotografies o penja-robes. 
“A banda de recuperar-les, podem 
donar una nova vida a algunes pe-
ces”, diu la Maribel. Avui, però, la tro-
bem concentrada en la restauració 
d’un marc familiar que tracta amb pa 
d’or. Una feina que demana molta 
paciència i delicadesa en la manipu-
lació. “Porto un mes treballant-hi, 
però hi dedicaré el temps que calgui. 
Aquesta afició és pausada”. 

Al seu costat, Núria Juncà treba-
lla en una calaixera familiar. Al món 

de la restauració hi va arribar per 
distreure’s, però ara li ha nascut “un 
instint per recuperar peces anti-
gues”. “Amb els anys saps detectar 
quina peça val la pena. A primer cop 
d’ull ja sóc capaç d’imaginar-me 
com quedarà”, diu.  

Reciclatge i sostenibilitat 
La majoria de mobles poden, doncs, 
tenir una segona vida. Una cadira 
que balla, aquell sofà de lectura que 
el temps ha desgastat. Tots poden 
trobar de nou el seu espai si se’ls fa 
un bon rentat de cara. Però això té 
poc a veure amb la restauració. Hau-
rem de parlar de recuperació o reci-
clatge. La restauradora Mercè Bena-
vent és una ferma defensora de recu-
perar. “La restauració més tradici-
onal té una part molt romàntica 
–explica–, per tota la història que té 
el moble. Però no sempre els mobles 
de la família són peces de gran qua-
litat que exigeixen i mereixen una 
restauració acadèmica. A vegades el 
valor d’una peça és purament senti-
mental, però no és del nostre estil o 
voldríem donar-li un altre aire més 
actual. És aleshores quan podem 
customitzar-los perquè quedin per-
fectes en el nou espai però conser-
vant-ne l’autenticitat”, conclou.e

Criteris bàsics  
per garantir una bona 
restauració

A l’hora de restaurar un moble an-
tic cal respectar unes línies bàsi-
ques: màxim respecte a l’original, 
buscar informació per compren-
dre l’obra, trobar materials que si-
guin compatibles i assegurar-se 
que aquella restauració perdura-
rà, ja que no s’ha d’oblidar que ca-
da procés de restauració és, en 
certa manera, una agressió a l’ori-
ginal. En aquest sentit, la restau-
radora Laura Moreu explica que, 
avui en dia, a les fires i subhastes, 
les peces de més valor són, preci-
sament, les que no han sigut res-
taurades. “I quan fem aquesta res-
tauració s’exigeix que estigui do-
cumentada amb detall. Així po-
drem saber que s’han respectat els 
materials i l’estil de la peça”. Tot 
plegat per respectar la pàtina ori-
ginal (canvis cromàtics i volumè-
trics que pateixen els materials 
amb el pas del temps) que, en mos-
trar l’empremta de l’antiguitat, 
revaloritzen el moble. 

Recuperació  
Comporta 
reaprofitar 
alguna cosa  
i tenir una 
actitud més 
sostenible

Una formació  
no reglada

Al llibre Muebles. Restaurado-
res y restauración (Editorial La-
ertes), Laura Moreu descriu les 
diferents tècniques de restaura-
ció que els especialistes utilit-
zen per conservar mobles an-
tics. Curiosament, avui en dia 
encara no hi ha una formació re-
glada en restauració de mobles, 
una tècnica que durant molts 
anys s’ha considerat feina d’ar-
tesans qualificats. Durant anys 
moltes de les disciplines de la 
restauració de mobles han sigut 
un ofici per si mateixes: cadira-
ire, tapissaire, daurador, etc.
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