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Els objectes i mobles lacats demostren la dificultat
d’unificar criteris en l’elecció de materials i tècniques
que s’utilitzen en el procés de la seva restauració.
El principi de reversibilitat és molt qüestionable
a causa de la naturalesa de la laca oriental, ja
sigui urushi, cashew o qualsevol altra varietat. La
restauració de dos objectes lacats, un biombo i una
arquilla, ens ajuda a respondre alguns dubtes que
afecten a aquests casos peculiars.
Paraules clau: restauració, laca, oriental, urushi,
moble.
Data de recepció: 24-2-2015
Data acceptació: 19-4-2015

ada restauració és especial i
Cens fa meditar quina és la mi-

llor tècnica i quins són els materials
que hem d’utilitzar. Hem tingut
O¶RSRUWXQLWDWGHUHÀH[LRQDUDOYROWDQW
de les diferències i els criteris de restauració d’objectes i mobles lacats.

Condicions i propostes
de restauració
([LVWHL[HQPROWVFRQGLFLRQDQWVHQ
la restauració de mobiliari que ens
poden marcar el camí del procés
GHUHVWDXUDFLyODVHYDDQWLJXLWDW
les restauracions a les que ja s’ha
VRWPqVHOPDWHULDORWqFQLFDTXH
FRPSRQHQODSHoDHOFDUjFWHUIXQFLRQDOGHOPREOHLODXELFDFLy¿QDO
del moble.
Un factor condicionant important és
ODQDWXUDOHVDGHO¶REUDODFDGDMDVLJXLXQDHVFXOWXUDXQREMHFWHGHFRratiu o un moble. En aquest darrer
FDVKHPGHFRQVLGHUDUTXHHOPREOHV¶XWLOLW]DLTXHKDXUjGHUHVLVWLU
alguns fregaments i mobilitats propis del seu ús.
8QDOWUHFRQGLFLRQDQWpVHOFOLHQW¿QDOVLJXLXQPXVHXRVLJXLXQSDUWLcular. Les preguntes que ens hem de

Peculiarities of the oriental lacquer restoration
Lacquered furniture and objects demonstrate the
difficulty of unifying criteria in the choice of materials
and techniques used in the process of restoration. The
principle of reversibility is very questionable because
of the nature of oriental lacquer either urushi, cashew
or any other variety. The restoration of two lacquered
objects, a folding screen and a little box, helps to
answer some questions.
Keywords: restoration, lacquer, oriental, urushi,
furniture.
Receipt date: 24-2-2015
Acceptance date: 19-4-2015

fer abans d’emprendre la restauració
G¶XQPREOHVyQRQV¶XELFDUjDTXHVW
moble després de ser restaurat? SeJXLUjIHQWODIXQFLySHUODTXDOHV
YDFRQVWUXLU"+LKDXUjFRQGLFLRQV
constants i apropiades de temperatura i humitat? És més que segur que
la resposta a aquestes preguntes ens
FRQGXLUjDSHQVDUTXHKDXUHPGHJDrantir la durabilitat de la restauració
LTXHDL[zSRWLPSOLFDUO¶~VFRPHQ
HOFDVGHODODFDGHPDWHULDOVTXH
SRWVHUQRVyQUHYHUVLEOHV
Si el destí de l’objecte lacat és un
PXVHXQRKLKDXUjSUREOHPHVGH
YDULDFLRQVDWPRVIqULTXHVSUREDEOHPHQWO¶REMHFWHTXHGDUjSURWHJLWHQ
XQDYLWULQDLQRSDWLUjFDSGHVJDVW
en el futur. Les condicions atmosfèriques més recomanables per la
FRQVHUYDFLyGHODODFDVyQGHD
GHWHPSHUDWXUDLGHD
G¶KXPLWDWUHODWLYDLPDQWHQLUXQD
ÀXFWXDFLyPtQLPDGHOHVFRQGLFLRQV
Fem una mirada a algunes restauracions realitzades en peces de museu.
Aquest és el cas de la restauració
d’escultures lacades 1 del Museu
d’Etnologia de Vienna (Museum für
Völkerkunde-Wien)HQTXqHVYDRS-
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DUTXHROzJLFDLSHUODXWLOLW]DFLyGH
PDWHULDOVUHYHUVLEOHVKDELWXDOVHQOD
UHVWDXUDFLyDFWXDOTXHUHLQWHJUHQOHV
OODFXQHVYROXPqWULTXHVUHVSHFWDQW
WRWVHOVSULQFLSLVGHUHYHUVLELOLWDW.
8QDDOWUDSURSRVWDTXHHQVUHFRUGHQ
al llibre El mueble. Conservación y
RestauraciónpVODG¶XWLOLW]DUODODFD
per omplir llacunes amb urushi sobre un llit o pel·lícula realitzat amb
DOJXQSURGXFWHUHYHUVLEOHFRPKR
SRGULDVHUXQDEDVHDFUtOLFDGHPDnera que es pugui retirar des de sota
FRPVLHVWUDFWpVG¶XQDSUzWHVL2.
En d’altres restauracions d’objectes
del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid3 01$' HVYDRSWDU
SHUODXWLOLW]DFLyGHODSUzSLDODFDurushi SHUFRQVROLGDUODFDSDSLFWzULFD(Q
aquesta ocasió els restauradors fan un
1! &'()*+) ,)
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l’anvers i el
revers de dos
plafons del
biombo abans
de restaurar.

Imatge 1

H[KDXVWLXHVWXGLGHOPDWHULDOVVLQWqWLFV
LDUULEHQDODFRQFOXVLyTXHHOVDYDQWDWJHVGHUHYHUVLELOLWDWQRVyQHOVPpV
adequats pel cas dels objectes lacats.
3HUDL[zEXVTXHQDOWUHVUHIHUHQWVD
congressos internacionals de restauraFLyLDOVGHSDUWDPHQWVGHFRQVHUYDFLy
de museus com el Victoria and Albert
Museum of London (V&A) on destaca la restauració del Mazarin Chest
SHoDMDSRQHVDGHOVVHJOH;9,,TXHKD
SURGXwWGLYHUVRVHVWXGLVTXHDVVHQWHQ
XQSUHFHGHQWDOHVLQWHUYHQFLRQV/D
tècnica de consolidació de les capes
SLFWzULTXHVTXH¿QDOPHQWDSOLTXHQD
les peces del MNAD es fa amb urushi
dissolt en ligroïna (èter de petroli) inMHFWDWDOVHVWUDWVPpVSURSHUVDOVXSRUW
tècnica anomenada urushi-gatamo.
3RVWHULRUPHQWSHURPSOLUHOVHVSDLV
TXHTXHGDYHQHQWUHFDSHVDIHJLULHQ
XQDFjUUHJDGHPLGyG¶DUUzVDODODFD
tècnica que s’anomena mugi-urushi.
Un altre factor a tenir en compte és
que a Orient es fa tradicionalment
un manteniment dels objectes conVLVWHQWHQO¶DSOLFDFLyVXFFHVVLYDGH
QRYHVFDSHVGHODFDDPEODFRQVHqüent pèrdua de l’acabat original.
1R H[LVWHL[ XQ SURWRFRO HVWDEOHUW
per a la restauració de laca i seria
molt difícil acordar-lo. El llibre de
Marianne Webb4FRQVHUYDGRUDGHO
Royal Ontario MuseumpVXQHVWXGLFRPSOHUWGHWRWHVOHVYDULHWDWV
GHODTXHVRULHQWDOVLGHOHVYDULDQWV
RFFLGHQWDOVTXHPRVWUDODGL¿FXOWDW
d’establir generalitats en el seu tracWDPHQW-RQDWKDQ6ZHHWPHPEUH
del Cultural Heritage Centre for
$VLDDQGWKH3DFL¿Frecull el trets
principals d’aquest estudi.
Els mobles que ens ocupen en
aquest article eren d’un client particular i el seu destí seria un pis a
%DUFHORQD(QDTXHVWFDVHOVPREOHVMDHVWDYHQDODFLXWDWOLWRUDO
des de feia anys i per tant no se
sumarien gaires oscil·lacions més
en la humitat i la temperatura. El
problema estaria més en les cale-

N"#$%
1! ZHOU, Ya Hui Liu. La reintegració cromàtica i volumètrica en obres de laca japonesa

(urushi): una proposta pràctica. En: Unicum nº12. 2013 “A Àsia, s’empra la laca o la
cola de bou com adhesiu i consolidant. No obstant això, per a la intervenció realitzada
en el museu, el comitè científic va preferir materials sintètics, ja que són més estables
i s’endureixen amb rapidesa. Per a la consolidació es va emprar una mescla de Plextol®
D360 i Plextol® D498 en diferents proporcions (1:1 i 1:2). El Plextol® és una dispersió
aquosa acrílica basada en butilacrilat i metilmetacrilat, molt elàstica, soluble en
dissolvents aromàtics (xilè o toluè), cetones i èsters (acetat d’etil o amil). Un cop seca,
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Imatge 5

faccions i aires condicionats de les
OODUVTXHHVFRQQHFWHQLGHVFRQQHFWHQSHULzGLFDPHQWLWUHQTXHQ
totes les mitjanes de condicions atPRVIqULTXHV$PpVFDOUHFRUGDU
que els mobles podrien ser utilit]DWVQRYDPHQW

Coneixement de la laca
Un handicap que ens trobem freqüentment els restauradors és la
impossibilitat d’assumir el cost
d’un estudi científic amb analítiTXHVLHVWUDWLJUD¿HV3HUDL[zKHP
GHEDVDUQRVHQO¶HVWXGLYLVXDOLOHV
SURYHVTXtPLTXHVUHDOLW]DGHVDPE
GLIHUHQWV GLVVROYHQWV SHU SRGHU
concloure la naturalesa dels maWHULDOVLHQFRQVHTqQFLDHOVHX
millor tractament. En aquesta feina
YDPFRPSWDUDPEODPLUDGDH[SHU-

forma una pel·lícula transparent i molt flexible, resistent als olis minerals i vegetals,
així com a l’aigua, a l’alcohol, als àcids i als àlcalis, i a la radiació ultraviolada. En
restauració s’utilitza en intervencions sobre obres pictòriques com a fixatiu puntual,
adhesiu i agent de reintegració. És molt estable i resistent. Això, no obstant, a l’hora
de realitzar les proves, es va veure que el resultat era bastant menys consistent del
que es desitjava. Per augmentar la consistència i obtenir una textura similar a la que
presenta la superfície de la peça, es va afegir a les mescles de Plextol® D360 i Plextol®
D498 un adhesiu, el Lascaux® 498 HV, així com una càrrega basada en pols de
vidre Glasmehl® 40-70 µ. Abans d’aplicar-lo es van assajar diverses proporcions fins
aconseguir la rigidesa i la duresa requerides.”
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És més recomanable limitar-se a
QHWHMDUODEpSHUUHWRUQDUOLODVHYD
OOXHQWRUSUzSLD

Restauració del biombo

WDG¶$QQD&HUYHOOy donat que en
FRQVHUYDFLyUHVWDXUDFLyODUHODFLy
LQWHUGLVFLSOLQjULDpVLQGLVSHQVDEOH
*HQHUDOPHQWODIRUPDFLyG¶XQFRQVHUYDGRUUHVWDXUDGRUQRDSURIXQGHL[
en la tècnica de la laca oriental. És
UHFRPDQDEOHKDYHUODSUDFWLFDWSHU
comprendre com es pot aplicar la
millor solució en la restauració d’un
objecte antic lacat.
(QHOSDVVDWHOVUHVWDXUDGRUVKDYLHQ
de treballar peces de diferents tècniques de les que no tenien massa
LQIRUPDFLy3HUSRVDUXQH[HPSOH
KHP SRJXW FRPSURYDU HOV HIHFWHV
de restauracions antigues de mobles
ODFDWVRQV¶KLKDYLDDSOLFDWXQDFDbat de goma laca a monyeca que es
YHODYDLHQJURJXLDFRPSOHWDPHQWDO
SRFWHPSVGHVHUDSOLFDWDFDXVDGH
ODVHYDJUDQLQFRPSDWLELOLWDW,pVTXH

ODODFDMDVLJXLurushi7 o cashew pV
XQPDWHULDOPROWÀH[LEOHLDGDSWDEOH
DODVXSHUItFLHRQV¶DGKHUHL[IRUWDPHQW3HUDL[zUHIXVDDOWUHVDFDEDWV
PpVGXUVFRPODJRPDODFDTXHQR
VRQGHODVHYDFRQGLFLyHVGLVVROHQ
DPEDOFRKROLDVVHTXHQPROWUjSLG
(QFDQYLHOVVROYHQWVGHODODFDVyQ
cerosos o oliosos amb un assecatge
PROW PpV OHQW /D FjPIRUD camphor SURYLQHQWGHO¶DUEUHCinnamomum camphorapVHOSURGXFWHTXH
WUDGLFLRQDOPHQWV¶KDYLDXWLOLW]DWSHU
GLOXLUODODFDSHUzO¶DFWXDOGL¿FXOWDW
de trobar-ne en estat pur ha fet que se
VXEVWLWXHL[LHQPROWHVRFDVLRQVSHU
ZKLWHVSLULWTXHV¶H[WUDXGHOSHWUROL
Cal afegir que protegir la laca amb
XQYHUQtVpVUHGXQGDQWLLQQHFHVVDUL
ja que estem parlant d’un dels acaEDWVPpVUHVLVWHQWVTXHH[LVWHL[HQ

2. ORDÓÑEZ. Cristina. ORDÓÑEZ, Leticia. ROTAECHE, María del Mar. El mueble.
Conservación y Restauración. Donostia. Editorial Nerea. 2006. p.167. “En el estado
actual de la investigación en torno a este tema, una de las soluciones que parece más
acertada – si bien no se puede aplicar en todos los casos, ya que consigue conciliar el
principio de reversibilidad con el uso del material homogéneo en las reintegracioneses la formulada por Marianne Webb. Dicha conservadora, tras más de diez años de
experimentación en la búsqueda de un material idóneo para la reintegración del
urushi, ha conseguido una probable respuesta al problema después de utilizar urushi
en bloque aplicado en estado líquido en el interior de la laguna donde se deja secar
sobre una base de material reversible como, por ejemplo, una emulsión acrílica.”

(OSULPHUTXHGHVWDFDYDG¶DTXHVW
ELRPER R SDUDYHQW 9 HQ MDSRQqV
byóbu  ODFDW SUREDEOHPHQW DPE
laca cashewLGHOVHJOH;;HUHQOHV
aplicacions de marbre amb motius
RUQDPHQWDOVGHYHJHWDOVLGHJHUURV
(QHOUHYHUVGHOVSODIRQVKLKDYLD
una decoració oriental basada en
GLEXL[RVIHWVDPESROVG¶RULODFD
aplicats sobre el fons de laca negra
LPDWJH   TXH HVWDYD SURWHJLGD
amb capes de laca transparent . Els
motius decoratius són caracterísWLFVVDQHIHVLFDUWHOÂOHVDPEPRWLXV
ÀRUDOVTXHHPPDUTXHQO¶REUDFRP
si es tractés d’un quadre. Respecte
els objectes de marbre que es repreVHQWHQWUREHPYDVRVJHUURVLIUXLWHVFRPODJUDQDGDRHOVSUpVVHFV
TXHVyQPRWLXVVLPEzOLFVTXHHV
UHSHWHL[HQHQPROWVREMHFWHVLTXH
VyQDOÂOHJzULFVDODYLGDIDPLOLDU
El biombo tenia dues grans patoORJLHV 3HU XQD EDQGD PROWHV GH
les aplicacions de marbre i pedra
V¶KDYLHQWUHQFDWLSHUGXWGHJXWDXQ
WUDQVSRUWPDOH[HFXWDW3HUO¶DOWUHOD
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pictòrica negra, el dibuix
daurat i la capa de laca
transparent.
3. Consolidacio de la
capa de preparacio amb
cola i peces.
4. Les aplicacions de
marbre abans de la
intervenció.
5. Perfilant la forma
del gerro amb gúbies
i enformadors.
6. Reintegració del
color del gerro.
7. Aspecte final del gerro.
8. Aspecte del biombo
després de la seva
restauració.

3. CEBALLOS ENRÍQUEZ, Laura. MORILLA CHINCHILLA, Cristina. Problemas de
estabilización de laca Qi en esculturas de madera: el caso de cuatro piezas del
Museo Nacional de Artes Decorativas. Proyecto de investigación y conservación de
obras de arte oriental del Museo Nacional de Artes Decorativas [en línea]. Madrid.
Ministerio de Cultura. 2010. p. 17-27.
4. Marianne Webb. Technology and conservation. A comprehensive guide to the
technology and conservation of asian and european lacquer
5. Jonathan Sweet és membre del Centre del Patrimoni cultural per a Àsia i el
Pacífic, des d’on és investigador i professor de la museologia, patrimoni cultural.
Ha participat com a investigador principal en una sèrie d’estudis del Consell de
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moltes zones amb la laca emblanquida i amb algunes llacunes on
V¶KDYLDSHUGXWO¶DFDEDWGLVSHUVHVHQ
tots quatre fulls. En menor proporFLyWDPEpV¶REVHUYDYHQSqUGXHVGH
FDSDSLFWzULFDTXHDUULEDYDILQVOD
capa de preparació.
(Q HOV SODIRQV GHO UHYHUV HV SRW
DSUHFLDUODWqFQLFDTXHHVYDDSOLFDU
DODSHoDRULJHQGHOVHXPDOHVWDW
posterior. La capa de preparació
HUDPROWWHUURVDLJUXL[XGDODFjrrega era probablement de cendra.
(QDOJXQHV]RQHVV¶KDYLDGHVSUpV
completament de la base arribant
DWUHQFDUODFDSDSLFWzULFDFRPVL
HVWUDFWpVG¶XQDFURVWD$OGDPXQW
XQDRGXHVFDSHVJUXL[XGHVGHODFD
QHJUDV¶REVHUYDYHQPROWEULOODQWVL
DPEPROWVUHOOHXVTXHGHPRVWUDYD
TXHQRV¶KDYLDSROLWPDL LPDWJH 
La decoració delineada amb laca i
SROVG¶RUHVWDYDLQWDFWDHQWUHODFDSD
negra i les capes de laca transparent.
En els processos de lacat es polei[HQ WRWHV OHV FDSHV SHU XQ GREOH
motiu: produir una superfície plana
LDFRQVHJXLUODPj[LPDDGKHUqQFLD
d’una capa amb l’altra. Com hem
FRPHQWDWODFDSDGHODFDQHJUDQR
HVYDSROLULDTXHVWpVHOIDFWRUTXH
YDRFDVLRQDUODGHVFRKHVLyLYHODW
GHOHVFDSHVWUDQVSDUHQWVSRVWHULRUV
creant grans llacunes.
/DFDSDGHSUHSDUDFLyHVYDWRUQDU
a adherir a la base de fusta injectant
FROHVRUJjQLTXHVDOSULPHUHVWUDWL
premsant amb peses de ferro (imatge
 3HUVROXFLRQDUOHVOODFXQHVHVYD
procedir a polir la capa negra origiQDODPESDSHUGHYLGUHLD
O¶DLJXDHYLWDQWOHV]RQHVRQFRLQFLGLD
DPEHOGLEXL[GHSROVG¶RU(VYDQ
UHWDOODUDPEELVWXUtOHVYRUHVPDWV
GHODOODFXQDLHVYDSURFHGLUDODFDU
OD]RQDDPEODFDWUDQVSDUHQW3RVWHULRUPHQWHVYDSROLULDFDEDUDPEOHV
cremes kagayaki i migaki .
&RPKHPFRPHQWDWGXUDQWHOVHX
GDUUHUWUDQVSRUWV¶KDYLHQSURGXwW
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GLYHUVRVFRSVLSqUGXHVGHOHVDSOLFDFLRQVGHPDUEUH3HUUHFXSHUDUOD
OHFWXUDGHOHVIRUPHVHVYDRSWDU
SHUXWLOLW]DUXQDPDVVLOODHSz[L
TXHRIHUHL[JUDQDGKHUqQFLDLSODVWLFLWDWHVSRWWDOODURSROLULODVHYD
WH[WXUDVLPXODEpODGHODSHGUD$
PpVHVSRWEDUUHMDUHQSHWLWDSURporció amb terres i pigments per
DSURSDUDOPj[LPHOVHXFRORU
(OFRORUGH¿QLWLXTXHHQVLQWHJUDULD
HOVQRXVYROXPVHVYDDSOLFDUDPE
laca cashew transparent i pigment
SXU LPDWJHV 

Restauració de l’arquilla
L’arquilla és una de les tipologies
més característiques de Japó. La alta
mobilitat que tenia tradicionalment
ODVHYDSREODFLyIHLDTXHHOVPREOHV
fossin petits i lleugers. Segons el tiSXVG¶REMHFWHTXHHVJXDUGDYHQD
OHVFDL[HVDGTXLULHQGLIHUHQWVQRPV
bunkoSHUREMHFWHVG¶HVFULSWXUDsagejuSHUOHVYLDQGHV inro per mediciQHVsagedansu SHUWUDQVSRUWDUGLYHUVHVFRVHVHQWUHPROWVG¶DOWUHVQRPV

RDEDFEG HIJKFGLMOQ HSUIVKDW DL EXWDVKGFM JXYFD DL LLMYFD SD ZGFMGVVD \ebb a

www.estudidelmoble.com
6. Anna Cervelló és especialista en laca urushi i cashew. La seva trajectòria en
aquesta especialitat és molt llarga, alternant la docència en diversos centres,
la participació en congressos i conferències, la restauració d’importants peces
lacades i la manufactura de laques amb dissenys contemporanis. Juntament amb
la seva cosina Mª Rosa Cervelló, amb qui ha treballat durant molts anys, ha escrit
el llibre La laca. Introducció al noble art de lacar.
7.Urushi. Resina que prové de l’arbre Rhus Vernicifera, que creix al sud-est asiàtic.
Cada arbre produeix una petita quantitat de laca que se sotmet a un procés de

És molt difícil determinar la datació
d’aquesta peça. Des del segle XVII
moltes tipologies i motius decoratius s’implanten i es mantenen a les
VHJHQWVFHQW~ULHV3HUDL[zSRGHP
trobar mobles similars fins al segle
;,;3RGUtHPSHQVDUTXHDTXHVWDDUquilla és del segle XIX per l’estat que
PRVWUDODIXVWDLODVHYDFRQVHUYDFLy
SHUzQRKRSRGHPFRQFORXUH
$TXHVWDDUTXLOODDPEFDODL[RVLSRUtes lacada amb urushiPRVWUDYDXQ
WUHEDOOPpVDFXUDWHQO¶H[HFXFLyGHOD
WqFQLFDGHODFDUTXHO¶H[HPSOHDQWHULRUYLVWDOSDUDYHQW/DYLVWDH[WHULRU
PRVWUDYDXQFRPELQDWGHOHVWqFQLques Maki-e i d’incrustació raden
(peces de nacre). La decoració interior tenia tots els trets orientals característics. Un paisatge idíl·lic d’illes i
PDUTXHFXOPLQDDPEHOPRQW)XMLOD
VHYDPXQWDQ\DVDJUDGD(OGLEXL[GH
O¶H[WHULRUPRVWUDXQDUEUHIUXLWHUSUREDEOHPHQWXQDPHWOOHUHQSOHQDÀRUDFLySULPDYHUDOLDPEHOVRFHOOHWVTXH
proporcionen bons auguris. Una altra
WqFQLFDSHUGHVWDFDUDO¶HVWUXFWXUDH[-

Imatge 11
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de la intervenció.

10- Als costats exteriors
i damunt de la caixa,
s’aprecia la tècnica
tikijame.
11. Aspecte del calaix
a mitja neteja.

rescalfament i refinament. L’urushi és un isòmer de l’urushiol que pot provocar
irritacions a aquells que el manipulen. Les característiques principals de la laca
són la seva alta adherència, impermeabilitat, termoestabilitat, duresa, flexibilitat
i longevitat. Pel seu assecatge cal posar les peces dins un armari d’humitat
anomenat furo.
8. Cashew. Prové del fruit de Annacardium Occidentale. Té les mateixes
característiques d’inalterabilitat que la laca urushi però no cal assecar-la amb
humitat. Les capes realitzades amb cashew acostumen a ser més gruixudes.
9. Biombo, del portugués biombo i aquest del japonés byóbu. En català també
s’anomena paravent.

P

Sobre la laca.
Aproximació històrica
Text: $QQD&HUYHOOyH[SHUWDHQODFD
oriental.
)LQVDOVHJOH;9,D(XURSDQRHVYD
FRQqL[HUODODFDMDSRQHVD(OVSULPHUV
HQGHVFREULUODYDQVHUHOVMHVXwWHVL
YDQTXHGDUPHUDYHOODWVGHODOOXwVVRU
i la calidesa d’aquesta resina . En torQDUDOVVHXVSDwVRVG¶RULJHQYDQH[SOLFDUOHVFRVHVPDJQLILTXHVTXHKDYLHQ
YLVWHQWUHHOOHVODODFD/¶DSDULFLyGH
ODODFD1DPEDQPREOHVODFDWVGHWLSRORJLDLPRWLXVGHFRUDWLXVRFFLGHQWDOV
V¶DWULEXHL[DDTXHVWDqSRFD
$OVVHJOHV;9,,,L;,;KLYDKDYHUWDO
demanda de peces lacades des de EuURSD$PqULFDGHOQRUGLGHOVXGTXH
DOVDUWHVDQVGHODODFDRULHQWDOVVH¶OVYD
IHULPSRVVLEOHIHUVH¶QFjUUHFGHWRWD
ODGHPDQGDLYDQVRUJLUDOJXQVWDOOHUV
D(XURSD $QJODWHUUD)UDQoD,WjOLD L
D$PqULFD 0q[LF TXHYDQLQWHQWDUUHproduir la tècnica de la laca.
$7RQNLQFLXWDWGH;LQDHVYDQFRmençar a fer imitacions per Europa de
SHFHVMDSRQHVHVGHVGHOVHJOH;9,,
creant unes manufactures tan imporWDQWVTXHDYXLVyQOHVSHFHVPpVFRQHgudes a Europa.
)LQVDOVHJOH;;D(XURSDODODFDKDHVWDWSRFFRQHJXGDLPLVWHULRVD/HVVHYHV
WqFQLTXHVLIyUPXOHVHVJXDUGDYHQ]HORVDment i els artesans no sabien com trobar
DTXHOOVDFDEDWVWDQHOHJDQWVUHVLVWHQWVL
EULOODQWVLYDQFRPHQoDUDDSDUqL[HUPROtes imitacions buscant la fórmula.
7DPSRFKHPG¶REOLGDUOHVFROzQLHV
FRPOHV)LOLSLQHVTXHWHQLHQXQDJUDQ
HPLJUDFLy[LQHVDTXHYDFRQWLQXDUIHQW
OHVPDWHL[HVWDVTXHVTXHIHLDDOVHXSDtV
G¶RULJHQ7DPEpSDVVDYDHOPDWHL[DPE
HOVHPLJUDQWVGHOVGLIHUHQWVEDUULV[LQHsos repartits a les grans ciutats del món.
$¿QDOVGHOVHJOH;,;D%DUFHORQDHV
desperta un gran interès col·leccionista

1k.

per part de les classes burgeses per
O¶H[SRVLFLy XQLYHUVDO GH  8Q GHOV
FROÂOHFFLRQLVWHV GHVWDFDWV YD VHU -RVHS
0DQVDQDTXLYDUHXQLUXQDFROÂOHFFLyHVSHFWDFXODUGHSHFHV LPDWJH TXH
WHQLDDOVHXSLVGH3DVVHLJGH*UjFLDLTXH
YLVLWDYHQHVWXGLRVRVGHWRWHOPyQ
$O VHJOH ;; %DUFHORQD HVGHYp XQ GHOV
SRFVFHQWUHVDPELQWHUqVSHUFRQqL[HUOD
WqFQLFDGHODODFD/OXLV%UDFRQVTXLYD
DSUHQGUHO¶R¿FLD3DUtVHQHOWDOOHUGH-HDQ
'XQDQGHQYDVHUHOSUHFXUVRU)RXSURIHVVRUGHO¶$WHQHX3ROLWqFQLFTXHpVRQYD
aprendre el reconegut lacador Ramon Sarsanedes i qui posteriorment formaria a diferents lacadors a l’escola Massana.
6LKLSDUHPDWHQFLyHOPREOHVYDQFRPHQoDU
a ser molt més refinats i brillants a partir
d’aquells temps i sempre he cregut que els
YHUQLVVRVDQJOHVRVLIUDQFHVRVYDQDSDUqL[HU
per tal d’imitar la lluentor de la laca.
Especialment la laca ha estat una de les
disciplines que més imitacions han patit. A
YHJDGHVKDHVWDWWDQEHQLPLWDGDTXHVH¶QV
fa difícil distingir-la i ens trobem que durant èpoques han passat per originals peFHVTXHQRKRHUHQLDO¶LQUHYpV+HPGH
YDORUDUGLYHUVHVIRUPXOHVHQDTXHVWFDPS
ja que a les decoracions originals hi hem
d’afegir les imitacions originals i les imiWDFLRQVOOLXUHV/HVYDULDFLRQVVyQLQ¿QLWHV

 

[27]

7DPEpWUREHPOHVIDOVL¿FDFLRQVDQWLJXHV
LOHVIDOVL¿FDFLRQVFRQWHPSRUjQLHV7DPbé trobem mobles híbrids amb parts lacades a Orient i parts realitzades a diferents
parts del món.
5HVSHFWHHOVWLSXVGHODFDHOSUREOHPD
es complica ja que a cada zona d’ Àsia
es denomina de forma diferent i té petites
YDULDFLRQV$L[tGRQFVWUREHPTXHD-DSy
ODODFDV¶DQRPHQDXUXVKLSHUODWLSRORJLD
G¶DUEUHG¶RQH[WUHXHQODUHVLQDLHQFDQYLD;LQDHQGLXHQWV¶LFKX+LKDPROWV
WLSXV GH ODTXHV TXH D FDGD ]RQD Wp HO
VHXSURSLQRPFRPODODFDGH)RUPRVD
ODODFDFDVKHZGHOTXHDYXLpV7DLOjQGLD
6LDP L9LHWQDP DQWLJDPHQW,QGR[LQD 
TXHHUDFRQHJXGDFRPUKXVVXFFHGjQLD
RODODFD%LUPDQDG¶HQWUHG¶DOWUHVFDGDVFXQDDPEOHVVHYHVSUzSLHVFDUDFWHUtVWLques i diferències.
$L[tHQVWUREHPIDOVL¿FDFLRQVTXHWHQHQ
PpVG¶XQVHJOHLTXHHVFRQVHUYHQHQERQ
HVWDW$TXHVWHVSHFHVWHQHQXQYDORULQtrínsec ja que ens ajuden a seguir pistes
GHODKLVWzULDFRPSOH[DTXHKDSDWLWHO
moble al llarg del temps.
3HUWRWDL[zHVIDPROWGLItFLOHVWDEOLUXQD
GDWDLRULJHQDSUR[LPDWGHOVPREOHVTXH
no són d’una època molt precisa o que ens
arriben sense referències que ens puguin
DMXGDUDHVWDEOLUODVHYDFURQRORJLDH[DFWH

12! fg.h.)**bi j/(gd)'/

de Josep Mansana al
Passeig de Gràcia, 1927.
(Imatge cedida per Ricard
Bru i Turull)

Kagayaki. Crema poliment per polir la darrera capa de laca. S’aplica en cercles
amb cotó fluix fins a retirar les restes. Es recomanable esperar 24 hores abans
d’aplicar la darrera crema d’acabat, migaki.
11. Migaki. Crema abrillantadora per acabar la superfície lacada. Com el kagayaki,
s’aplica en cercles fins a deixar la superfície neta i lluent.
12. Apoxie Aves Clay Nativo, argila èpoxi de dos components, auto-curat, sense
contracció, a l’aigua.
13. maki-e. Tècnica de decoració amb empolsat d’or damunt de laca mordent.
Normalment el fons és negre o vermell i el dibuix daurat.
14. Makie raden. tècnica de decoració amb nacre.

15. suri-urushi o kitijame o kijiro. Damunt de la fusta sense lacar, es fa un dibuix,
generalment semblant a una veta, i després es laca.
16. Tonoko és un fang polvoritzat que té varies utilitats en la laca; bé per fer
massilla o bé per fer-lo servir com a tosca ambo li per treure impureses. S’empra
en les fases inicials i finals del procés.
17. En la majoria d’objectes lacats predominen els colors negres i la laca
bàsica d’un color vermellós molt característic que s’anomena roiro. Per
reintegrar cromàticament els negres, tant de la arquilla com del paravent,
es va ajustar la tonalitat amb una barreja de laca negra i laca roiro en
diferents proporcions.

[ }
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PREOHVRULHQWDOVpVODDQRPHQDGDkitijameeVXQDWqFQLFDGHFRUDWLYDTXH
VLPXODOHVYHWHVGHODIXVWDDPE]RQHV
pintades amb tinta negra aplicada
damunt de la fusta de cedre (imatge
 /HVSHFHVPHWjOÂOLTXHVFDQWRQHUHVLIURQWLVVHVHVWDQSOHQHVGHJUDYDWV
DPEGLYHUVRVPRWLXVEXGLVWHV
Destaquem la perfecció en la utilització de la tècnica Maki-e amb pols
d’or i de plata combinada amb laca
roiro. Aquesta tècnica que es realitza
SHU¿ODQWHOGLEXL[DPEODFDLGHL[DQW
caure partícules d’or o de laca seca al
GDPXQWGHODFDPRUGHQWWpO¶DWUDFWLX
del seu aspecte mat que contrasta amb
ODWH[WXUDLEULOODQWRUGHOHV]RQHVODFDGHVHQQHJUH$L[zSHUzIDTXHHOV
GLEXL[RV0DNLHVLJXLQPpVYXOQHUDbles al desgast per fregament.
/¶HVWDWGHFRQVHUYDFLy LPDWJH 
era bastant dolent degut a les contraccions de la fusta dels plafons de
OHV SRUWHV TXH KDYLHQ SURGXwW XQ
desplaçament molt acusat respecte
DOVPDUFVTXHGHL[DYHQHVTXHUGHV
LGHVQLYHOOVGHPpVG¶PP7DPEp
PRVWUDYDGHVJDVWLSqUGXDGHVXSRUW
en alguns punts sortints o de fricció
en el tancament de portes.
La brutícia adherida a la capa de
ODFDHUDPROWSDWHQW(VYDXWLOLW]DU
una dissolució d’aigua amb sabó
neutre. Malgrat que la laca és im-

Imatge 14

SHUPHDEOHV¶KDGHFRQWURODUO¶H[FpV
G¶KXPLWDW L HYLWDU FRLQFLGLU DPE
zones de desgast o pèrdues de capa
SLFWzULFD3RVWHULRUPHQWHVYDWUDFtar amb la crema abrillantadora migaki TXHpVODTXHV¶XWLOLW]DDO¿QDO
dels processos de lacat. Aquest tracWDPHQWDSOLFDWHQFHUFOHVDPEFRWy
ÀXL[YDQHWHMDUOHVUHVWHVGHEUXWtFLDLILQDOPHQWYDGHL[DUO¶DVSHFWH
de brillantor propi de la laca (imatJH /DFUHPDmigaki H[HUFHL[XQ
efecte similar a les millors popottes
amb la diferència que aquest segur
TXHQRDJUHGHL[O¶DFDEDWLJDUDQWHL[
un acabat brillant i apropiat per la
ODFD LPDWJHL 
3HUQHWHMDUDOJXQHVSDUWVDPEPpVDFXPXODFLyGHEUXWtFLDHVYDUHTXHULUXQD
primer aplicació de poliment kagayaki per després acabar-ho amb migaki.
$TXHVWPqWRGHTXHpVPpVDJUHVVLX
FDOHYLWDUORDOHV]RQHVTXHWHQHQGHcoració realitzada amb la tècnica MaNLHSHUODVHYDYXOQHUDELOLWDWMDTXHQR
HVWjSURWHJLGDDPEFDSFDSDGHODFD
Les dues portes de l’arquilla tenien
HOVSODIRQVLQWHULRUVGHVSODoDWVLDL[z
KDYLDSURGXwWHVTXHUGHVSURIXQGHV
LPDWJH 3HUVROXFLRQDUDTXHVWSUREOHPDHVYDRSWDUSHURPSOLUHOVHVpais de les esquerdes amb Tonoko
una massilla composta per laca i terres que té un fort poder d’adhesió i
VHUYHL[SHUHPSDVWDUSHWLWHVHVTXHU-
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GHV3RVWHULRUPHQWQRPpVDOHVUHLQWHJUDFLRQVHVYDDSOLFDUODFDQHJUHL
roiroTXHHVYDSROLUSHULJXDODUHOV
QLYHOOVDPEODFDSDSLFWzULFDRULJLQDO
Les zones de pèrdues que coincidien
DPEODGHFRUDFLyPDNLHHVYDQUHLQtegrar reproduint la tècnica amb laca
QHJUDTXHUHVVHJXLDHOGLEXL[SHUGXW
VREUHHOTXHHVYDHVSROVDUSROVG¶RU

13. Foto final de
l’arquilla amb les
portes obertes.
14. Foto final de
l’arquilla amb les
portes tancades.

Conclusió
Restaurar aquests objectes de laca
VHJXLQWHOVSULQFLSLVGHUHYHUVLELOLWDW
dels materials utilitzats no hauria esWDWUHFRPDQDEOH4XDOVHYRODOWUHPDterial diferent a la laca seria incompatible o inestable i en la superfície
plana destacarien massa les diferències amb el material original i a més
SRGULHQSURYRFDUO¶REVROHVFqQFLDGH
ODUHVWDXUDFLy&RPVHPSUHHOPREOHSUHVHQWDXQDSUREOHPjWLFDUHlacionada amb els seu ús i amb els
PDWHULDOVGHTXqHVFRPSRQ$L[z
obliga a adoptar estratègies de restauració que poden espantar si no es
MXVWL¿TXHQDPEWRWVHOVUDRQDPHQWV
que hem intentat transmetre amb
DTXHVWHVFULW/DÀH[LELOLWDWHQDGDStar de la millor manera els criteris de
restauració quan parlem de mobiliari
o de materials tan especials com la
ODFDMDSRQHVDVRYLQWTXHGDGHSRUWHV
endins del taller i depèn de la formació i responsabilitat del restaurador.
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