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El mobiliari del japonisme  
a Catalunya: models d’Orient  
per a mobles d’Occident 

Ricard Bru i Turull
Universitat Autònoma de Barcelona. Professor associat del Departament  
d’Art i Musicologia

Resum 
Aquest estudi presenta una introducció a l’aparició, difusió i integració del mobiliari japonitzant a 
la Catalunya de finals del segle xix. A partir de la dècada de 1880, els principals tallers de Barcelona 
van seguir l’exemple del japonisme internacional i van començar a fabricar mobles de formes 
orientalitzants, sovint barrejant estils, tipologies i solucions formals diverses de gust exòtic, original 
i incert, a fi de respondre a la demanda de mobles que s’adaptessin als interiors d’estil japonès. A la 
primera part de l’article es presenta el context internacional de fabricació i venda d’aquest tipus de 
mobiliari per analitzar, tot seguit, casos concrets, com els de Francesc Vidal, Lluís Folch, Josep Ribas, 
Joan Busquets i Pere Clapés, a fi de tenir una primera visió global de com el japonisme es va anar 
estenent en el camp del mobiliari fins a entrar en simbiosi plena amb les formes del modernisme 
a Catalunya. 
 
Paraules clau: mobiliari, Orient, japonès, eclecticisme, modernisme 

Abstract 
This introductory study presents the appearance, spread and integration of modern japonesque 
furniture tradition in Catalonia in the late 19th Century. From the 1880's onwards, main factories in 
Barcelona followed the example of international japonism and began to manufacture oriental style 
furniture, often mixing typologies and aesthetic solutions that were received as exotic and original 
in order to respond to new demands. The first part of the paper presents the international context 
of manufacture and sale of this type of furniture. Next, the article discusses specific cases, such as 
those of Francesc Vidal, Lluís Folch, Josep Ribas, Joan Busquets and Pere Clapés, in order to have 
a first global overview of how japonism developed in the field of furniture to finally achieve a full 
symbiosis with Art Nouveau aesthetics in Catalonia.

Keywords: furniture, Orient, Japanese, eclecticism, Art Nouveau 

El mobiliari del japonisme  
a Catalunya: models d’Orient  
per a mobles d’Occident 

Aquest article té com a objectiu oferir una primera mi-
rada a la producció de mobiliari d’estil oriental, i més 
concretament de l’Àsia Oriental, a la Catalunya de finals 
del segle xix i inicis del segle xx.1 Atès que partim d’un 
camp d’estudi poc explorat al nostre país, no és senzill 
obtenir un retrat fidedigne d’aquest vessant del japo-

nisme aplicat als interiors quotidians. D'altra banda, el 
japonisme aplicat al camp del mobiliari s’incriu en el 
si de l’eclecticisme i orientalisme, dos conceptes idio-
sincràtics de les arts de la segona meitat del segle xix 
sense els quals el japonisme seria pràcticament incom-
prensible. En aquest context, la producció de mobiliari 
per a gabinets i espais orientals l’hem de veure com a 
reflex i testimoni d’unes pràctiques culturals definides 
a l’entorn de classes benestants en cerca de la distin-
ció, els luxes i les modes pròpies de la fi de segle. 
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En temps del japonisme

En la nostra pretensió d’oferir una visió sintètica i de 
context de l’impacte del japonisme als tallers de mobi-
liari, hi ha una primera idea que cal subratllar: l’autèntic 
mobiliari japonès va ser, a l’Europa del vuit-cents, un 
gran desconegut. Va ser així per motius diversos però 
per un de fonamental: els usos i els costums del Japó 
feien que aquests no tinguessin cap tradició propia 
de fabricació de llits, ni cadires, ni armaris, ni taules, ni 
pràcticament cap de les tipologies de mobiliari habi-
tuals a Occident. Els japonesos s’asseien sobre el tata-
mi, dormien utilitzant futon que diàriament guardaven 
darrera de portes corredisses opaques (fusuma), els 
objectes preuats es podien col·locar en prestatgeries 
chigai-dana, mentre que si eren pintures es penjaven al 
tokonoma; altres objectes es podien guardar en petits 
armaris baixos encastats (tsuike-shoin) o bé en calai-
xeres (tansu) de mides, funcions i de tipologies molt 
diverses (ishō-dansu, mizuya-dansu, chō-dansu, kai-
dan-dansu, etc.) i que sovint es dissenyaven per que-
dar integrades a l’estructura arquitectònica modular 
dels interiors japonesos, permetent que els espais de 
l’habitatge quedessin nets i diafans. Tan sols tipologies 
de petites prestatgeries i llibreries, com ara les shōdana 
o les kazari-dana, s’aproximaven al concepte d’armari 
europeu i s’utilitzaven de manera puntual com a moble 
de luxe en alguns interiors. No en va, van ser molts els 
cronistes i viatgers que, en arribar al Japó, van posar 
èmfasi en unes peces de mobiliari “très sobre“ (Rémy 
1884: 105), “des plus simples et des plus réduits“ (Pau-
lhan 1886: 48). Fins al punt que, no va ser fins passada 
la Segona Guerra Mundial que els models de mobiliari 
europeu es van començar a implantar a la quotidianitat 
de tota la societat japonesa. 

Tan aviat com el Japó va obrir les portes al món i es 
va donar a conèixer a les grans exposicions internaci-
onals, es va fer palesa quina era la tradició pròpia del 
país sorgida al marge de la influència occidental. Així, a 
l’Exposició Universal de París del 1867, els dos pavellons 
japonesos que es van aixecar als jardins de l’exposició 
van destacar per una arquitectura senzilla, neta i fun-
cional amb terra de tatami i acompanyada d’un mínim 
mobiliari tradicional format per paravents, tansu, tau-
letes i alguna shōdana i kazari-dana. En aquella ocasió 
van mostrar-se amb generositat moltes de les tipologi-
es artístiques pròpiament japoneses però, en el cas del 
mobiliari, aquest ja s’havia començat a desvelar alguns 
anys abans. En efecte, es conserven exemplars de tau-
letes, kazari-dana i shōdana de procedència japonesa 
arribats a Europa durant la primera meitat del segle xix. 
Disposem de textos il·lustrats d’alguns dels pocs holan-
desos que, com Titsingh, van poder residir al Japó a 
inicis del segle xix, així com també s’han conservat pe-
ces importades per altres enviats a l’illa de Dejima, com 
Blomhoff i Siebold, shōdana d’inicis del segle xix com la 
que es troba a la Col·lecció Reial d’Anglaterra, i notíci-
es d’algunes primeres vendes fetes des d’Amsterdam 
o París, que esdevenen el testimoni d’un interès pri-

merenc per aquest mobiliari, decoratiu i funcional. Es 
tractava, en bona part dels casos, de peces enviades 
a Europa que, indirectament, reflectien els principis es-
tètics de l’arquitectura japonesa a la qual s’integraven: 
ús de la fusta, netedat de formes, preponderància de 
línies rectes, preferència per l’assimetria i modulació de 
la composició a partir de jocs d’ortogonalitat que com-
binaven espais buits i plens. 

Els primers mobles japonesos ràpidament van in-
teressar una Europa que observava amb atenció tot 
el que arribava d’un territori que fins al moment havia 
romàs tancat, aïllat i inexplorat. Va ser així que, tan bon 
punt el Japó va descobrir la fascinació amb que des 
d’Occident es rebien els seus productes, va començar 
a néixer al país una indústria nova destinada a crear 
mobiliari per a l’exportació. En una primera etapa, es va 
optar per decorar de manera luxosa tipologies pròpia-
ment japoneses, fos a través de l’aplicació de la tècnica 
del lacat, sovint lacat daurat maki-e amb incrustacions 
de nacre i mareperla o amb la inclusió de formes deco-
ratives complexes. Així apareix tant a les imatges de les 
primeres botigues de Yokohama dedicades a la ven-
da de productes artístics per a l’exportació, com a les 
primers revistes il·lustrades del japonisme, com ara Le 
Tour du Monde i Les Arts Decoratifs, del 1869 i el 1870 
(fig. 1). En paral·lel, a partir de mitjans de la dècada del 
1850, els primers estrangers establerts als ports japo-
nesos van començar a sol·licitar mobiliari per acompa-
nyar residències construïdes segons els models euro-
peus i, en conseqüència, també van sorgir els primers 
fabricants japonesos de mobiliari occidental, utilitzant 
unes tipologies formals i unes tècniques de manufac-
tura importades, completament diferents de les que 
els japonesos aplicaven per als seus mobles. Aviat es 
va fer palès que aquest era un camp de la indústria que 
es podia explotar no tan sols per a la demanda interna, 
que feien els estrangers residents o de pas al Japó, sinó 
especialment per als mercats occidentals. 

Poc després d’iniciar-se el període Meiji, i en veure 
la qualitat d’alguns productes europeus i la demanda 
dels visitants als pavellons japonesos de les exposici-
ons internacionals de París (1867) i Viena (1873), la fa-
bricació de mobles de tipologia europea i decoració 
oriental va entrar dins dels plans oficials del govern 
nipó de promoció de les indústries artístiques nacio-
nals (yokomizo 2013: 63-89). Ja en ocasió de l’Exposició 
Universal de Viena, un dels principals informes encarre-
gats pel govern del Japó a Gottfried Wagener emfasit-
zava l’any 1875 la necessitat d’establir museus, escoles 
i tallers que promoguessin l’aparició d’indústries d’art 
d’alta qualitat com eren, deia, Mintons en el cas de la 
ceràmica o bé la casa parisenca Christofle et Cie i la 
basca de Plácido Zuloaga en el cas de la metal·listeria i 
el damasquinat respectivament. D’aquesta manera, en 
pocs anys, durant les decades del 1870 i el 1880, el Japó 
va veure sorgir una potent indústria dedicada a l’expor-
tació d’arts decoratives i industrials, en la qual també 
es va incloure el mobiliari, que es va saber promocionar 
amb èxit a través dels grans certàmens internacionals. 

Uns dels exemples més ben documentats i il·lustra-
tius d’aquest canvi els trobem tant amb la creació de 
l’empresa semipública d’arts decoratives i industrials 
Kiriu [Kiritsu] Kōshō Kaisha (The First Japanese Manu-
facturing and Trading Company), fundada el 1874, com 
també amb els dibuixos de mobiliari inclosos al recull 
de dissenys industrials Onchi-zuroku, conservats al Mu-
seu Nacional de Tòquio. Els àlbums Onchi-zuroku van 
ser impulsats pel govern japonès a manera de recull 
de models destinats als tallers del país per produir pe-
ces de major qualitat per a l’exportació i la presenta-
ció a les exposicions internacionals de Filadelfia (1876) 
i París (1878), així com a les nacionals de Tòquio (1877 
i 1881). Els centenars de pàgines dels vuitanta-quatre 
volums conservats d’Onchi-zuroku deixen entreveure 
la direcció que van prendre les arts industrials del país 
impulsades pel Departament de disseny de productes 
(Seihin gazu-gakari, 1876) del Ministeri d’Interior: cerà-
miques, porcellanes, laques, bronzes, esmalts, escul-
tures i, entre d’altres, també peces de mobiliari, on es 
poden trobar des de petites llibreries, paravents i altres 
tipologies plenament japoneses fins a armaris, prestat-
geries, taules i cadires a la manera europea i decora-

des amb motius japonesos (fig. 2) (Meiji dezain no tanjō 
1997: 15-23). Molts d’aquests models van ser utilitzats 
de manera contemporània per tallers d’indústries i fa-
bricants com la Kiriu Kōshō Kaisha en uns mobles que 
van ser elogiats i premiats a l’Exposició Universal de Fi-
ladèlfia del 1876 (yamamoRi 2006: 41-42). Durant els anys 
següents, a París (1878, 1889), a Sydney (1879), a Mel-
bourne (1880), a Amsterdam (1883), a Boston (1883), 
a Londres (1884) i a Barcelona (1888), la Kiriu Kōshō 
Kaisha es va convertir en la cara més visible a Occident 
d’una indústria d’alta qualitat que va saber respondre a 
les demandes occidentals creant uns mobles de valor 
artístic, decorats amb materials i motius japonesos i, al-
hora, adaptats als gustos de l’exotisme que reclamaven 
Europa i Estats Units (hida 1998).

Un cop es va poder apreciar la bona acollida del 
mobiliari japonès i d’estil japonès a les Exposicions Uni-
versals, van proliferar tallers i negocis al mateix Japó 
per respondre a la demanda creixent. Així, si l’any 1872 a 
la ciutat portuària de Yokohama hi havia registrats tres 
tallers de mobiliari d’estil occidental, l’any 1896 ja n’eren 
trenta-tres: la indústria de mobiliari destinada a l’expor-
tació es va implantar i durant les dues últimes dècades 

Figura 1. Diversos mobles tansu i shōdana a una botiga d’objectes d’art i indústria de Yokohama. Albumina de Felice Beato pintada a 
mà, c. 1868. Victoria and Albert Museum.



52 53

del vuit-cents va assolir un alt grau de desenvolupa-
ment (yamamoRi 2006: 41-42). Molts tallistes i escultors 
que amb la revolució Meiji havien quedat orfes d’encàr-
recs van trobar en aquest sector un espai de creativitat 
on reinventar-se i al mateix temps mantenir la profes-
sió. D’aleshores en endavant aquest nou sector va do-
nar resposta a la demanda d’uns mobles diferents als 
d’anys anteriors, sovint decorats amb talla, laca i incrus-
tacions, que tot i ser poc japonesos es veurien a ulls 
forans com a paradigma de l’estètica japonesa (yama-
moRi 2018). Va ser un procés ràpid en tant que aquests 
canvis es van fer presents a l’Exposició Universal del 
1878 (BoRRel 1878: 358; JoRdana 1879: 114), i des d’Europa 
van ser acollits amb entusiasme: “A tous égards done, 
on s’explique la grande vogue dont les meubles et les 
bibelots japonais sont l’objecte chez nous“, afirmava  
R. de Morlay des de París el 1891 (moRlay 1891: 428). Mor-
lay afegia: “les meubles japonais devaient forcement 
faire fureur, en introduisant dans les ameublements un 
element nouveau, d’un charme intense, d’un parfum 
exotique si séduisant, d’une valeur artistique si réelle“ 
(moRlay 1891: 428).

No tots els tallers de mobiliari occidental del Japó 
eren d’empreses del país. Aviat, diversos emprenedors 
europeus i americans es van instal·lar als ports comerci-
als de Yokohama i de Kobe per cobrir aquesta mateixa 
demanda de mobles de fabricació japonesa adaptats 
als gustos i els usos d’Occident, inicialment produïts 
al Japó i pocs anys més tard produïts ja directament 
als tallers de ciutats d’Europa i els Estats Units. Van ser 
moltes les empreses que van viure aquesta evolució, 
tot i que disposem de pocs estudis per conèixer amb 
detall el proces d’implantació i difusió d’aquests can-
vis. El cas nord-americà de Christian Herter, de Herter 
Brothers, és un exemple paradigmàtic del procés d’as-
similació dels models fabricats inicialment al Japó i im-
plantats a Occident. Herter, alemany d’origen, format a 
París i establert a Nova York, va signar acords amb la Ki-
riu Kōshō Kaisha i amb comerciants d’art japonès des-

tacats com Hayashi Tadamasa per importar arts deco-
ratives i mobiliari japonès com a pas previ a oferir, pocs 
anys més tard, els seus propis mobles inspirats tant en 
models japonesos com europeus, especialment els de 
l’anglo-japanese furniture de Godwin (SiguR 2008: 115).

Altres exemples de la introducció dels models de 
mobiliari japonès pensats per a l’exportació són els 
de l’empresa francesa Oppenheimer Frères i la casa 
hongaresa Kuhn & Komor, dues cases dedicades al 
comerç internacional de productes artístico-industri-
als japonesos. Oppenheimer Frères apareix registrada 
per primera vegada als butlletins comercials de París el 
1878 inscrita dins de la secció de Chinoiseries et Japon-
neries i dedicada a la importació directa del Japó des 
de Yokohama de laques, porcellanes, bronzes, esmalts, 
sedes i altres productes artístics, que eren venuts a 
l’establiment a la rue Cléry 21 de París.2 Oppenheimer 
Frères va establir-se a Yokohama com a projecte em-
presarial dedicat a la importació de productes japo-
nesos d’exportació, amb oficines obertes l’any 1886 a 
Kobe i a Hong Kong i amb sucursals que al tombant de 
segle es van estendre fins a Londes, Nova York i Ams-
terdam.3 Un cas similar va ser el de Kuhn & Co, casa 
establerta a Yokohama l’any 1869, i especialment Kuhn 
& Komor, fundada el 1892 a Hong Kong i amb establi-
ments a Yokohama, Kobe, Singapur i Xangai.4 Fullejant 
els catàlegs comercials publicats a finals de segle xix 
es pot observar com empreses com Oppenheimer Frè-
res i Kuhn & Komor, i altres de semblants, van apostar 
per la fabricació, exportació i venda tant al Japó com a 
Europa i a Estats Units d’un mobiliari semblant al que 
produïen diversos tallers japonesos que s’ocupaven de 
fabricar principalment mobles occidentals: tipologies 
europees o de caràcter híbrid orientalitzant, treballa-
des utilitzant tècniques occidentals i decoració basada 
en models japonesos i xinesos. S’hi podien trobar des 
d’armaris i prestatgeries amb jocs de volums irregulars i 
asimetries ortogonals de les kazari-dana i shōdana, fins 
a mobles de bambú, passant també per una decoració 
barroca, recarregada i virtuosística en fusta, infreqüent 
a la producció prèvia japonesa. En pocs anys i d’una 
manera sorprenent, potes de felí, aus fènix, dracs de 
llarga cua, tortugues, caps d’elefant, peixos o bé motius 
florals de crisantems, cireres o lliris van passar a ser un 
tret distintiu del “mobiliari japonès“, el mobiliari impor-
tat del Japó i les seves imitacions. 

Els elefants continuaven sent aleshores pràctica-
ment tan rars al Japó com quan Luis de Navarrete va 
regalar l’any 1597 l’elefant Don Pedro a Hideyoshi Toyo-
tomi. És a dir, cal tenir en compte que la incorporació 
de formes orientalitzants al mobiliari d’exportació del 
Japó, materialitzades en ullals i trompes d’elefant, aus 
fènix, dracs o tortugues, no aspirava a ser necessàri-
ament fidedigna segons una suposada tradició japo-
nesa, sinó que tenia com a finalitat vendre al gust d’uns 
clients que no requerien cap fidelitat a la tradició; el 
que es reclamava eren uns mobles funcionals alhora 
que decoratius, amb reminiscències estilístiques difí-
cils de destriar, que procedien de l’Orient més llunyà. 

L’última conseqüència d’aquesta imprecisió, i de l’apos-
ta per respondre a les preferències exòtiques i orienta-
listes, va ser l’aparició dels mobles d’estil barroquitzant, 
de fusta esculturada seguint criteris de l’horror vacui 
(yamamoRi 2006: 41-46). Aquests, precisament aquests 
mobles que res no tenien a veure amb la tradició japo-
nesa, van ser els que van aconseguir un major grau de 
difusió i d’influència en la producció del que sovint es 
va descriure des d’Europa, i des de Catalunya mateix, al 
tombant de segle com a mobiliari d’estil japonès. 

A finals del vuit-cents l’orientalisme era ja un feno-
men complex marcat pel colonialisme i fruit d’interes-
sos diversos que afectaven també de manera polièdri-
ca les arts. En aquest context, el japonisme va sorgir 
com a resposta renovadora en el si de gustos eclèctics 
que afavorien la creació d’imaginaris capaços d’abra-
çar mons tan diferents i poc coneguts com el Marroc, 
Tunísia, Egipte, el Pròxim Orient, Pèrsia, Índia, la Xina o 
el mateix Japó. No cal anar gaire lluny per veure com 
les imprecisions de l’orientalisme suggerien i atreien 
als ciutadants de l’època, també a Catalunya: en el 
moment d’inaugurar-se la botiga d'El Mikado de Bar-
celona l’any 1885, els seus impulsors anunciaven que 
els clients que la visitessin podrien trobar al local “obje-
tos procedentes de la China, el Japón, la India, Arabia, 
Marruecos, etc.“.5 El mateix Francesc Vidal, en obrir sis 
anys abans el seu primer establiment a pocs metres de 
distància, va optar per una oferta atractiva i reeixida si-
milar que combinava porcellanes, sedes i esmalts de la 
Xina i el Japó amb ceràmica egípcia, bronzes japone-
sos, vasos perses i “tapices de Oriente y otros objetos 
de igual o parecido carácter“.6 En efecte, el Japó no va 
ser l’únic país de l’Àsia present a l’imaginari d’Orient, i 
per aquest motiu l’eclecticisme imperant a l’Europa de 
la segona meitat del vuit-cents acceptava estils i for-
mes decoratives de procedències variades que sovint 
s’empeltaven i s’integraven en mobles que es definien 
com a “orientals“. Amb tot, aviat el Japó es va impo-
sar entre la resta de països d’Orient gràcies a la seduc-
ció dels seus productes artístics. I és que cal tenir en 
compte que cap altre país no va apostar d’una manera 
tan decidida per invertir els recursos necessaris per ti-
rar endavant unes iniciatives polítiques, econòmiques, 
diplomàtiques i culturals per fer-se present d’una ma-
nera tan destacada a Occident. Els resultats, no cal dir-
ho, van estar a l’alçada de la inversió i la dedicació. 

En poc temps, les arts industrials japoneses i la 
decoració d’interiors d’estil japonès van assolir un alt 
grau de difusió (SiguR 2008: 106). Va ser en el context 
d’arribada dels primers mobles japonesos, la publica-
ció de les primeres imatges del Japó i la presentació 
del país a les Exposicions Universals quan, en la cerca 
de models forans i de recerca d’un estil nou, Anglater-
ra va veure néixer una de les propostes més originals 
de mobiliari sorgit de l’estudi i l’aplicació de models 
orientals: els anomenats mobles “anglojaponesos“ dis-
senyats per figures rellevants com l’arquitecte Edward 
William Godwin. No cal que ens aturem en aquest punt 
atès que l’anglo-japanese furniture ha estat estudiat 

amb profunditat per autores com Nancy B Wilkinson, 
i se'n coneixen nombrosos exemples que d’una ma-
nera clara mostren l’impacte del disseny dels mobles 
japonesos i xinesos (SPenceR 1972; WeBeR SoRoS 1999: 
28-48; WilkinSon 1999: 71-91). En tot cas, convé tenir 
present que va ser una proposta estètica del tot ori-
ginal: un tipus de mobiliari singular sorgit en el si de 
l’Aesthetic Movement i dissenyat a partir de l’estudi de 
fotografies, estampes i il·lustracions de llibres com Le 
Japon illustré (1870) que mostraven mobiliari japonès i 
que van permetre a arquitectes i dissenyadors desen-
volupar un tipus de moble diferent. L’elecció del terme 
“anglojaponès“ per a la comercialització d’aquest mo-
biliari jugava amb l’interès que ja aleshores, a la dèca-
da del 1870, suscitava tot el que venia del Japó, per bé 
que Godwin i la resta de dissenyadors van partir tant 
de models japonesos com també xinesos per acabar 
creant uns dissenys originals de formes rectilínies, aus-
teres i asimètriques adaptades als interiors esteticistes 
victorians. Difós a Anglaterra durant la dècada del 1870, 
i presentat internacionalment amb gran èxit a l’Exposi-
ció Universal de París del 1878 (fig. 3), l’anglo-japanese 
furniture va tenir una incidència important en projectes 

Figura 3. Il·lustració de models de l’Anglo-japanese Furniture 
dissenyats per J.A. Mc.N. Whistler i E.W. Godwin presentats a 
l’estand de William Watt de l’Exposició Universal de París del 1878 
(Building News, 14 juny 1878). Arxiu de l’autor.

Figura 2. Cadira i plafó lacat del recull de dissenys Onchi-zuroku 
conservats al Museu Nacional de Tòquio. Font: Meiji dezain no 
tanjō (1997).
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de mobiliari i interiors tant de Gowdin com de William 
Watt, William Nesfield, William Burges, Thomas Jeckyll i 
James McNeill Whistler, entre d’altres.

Anglaterra no va ser l’únic país on va aparèixer un 
mobiliari original sorgit dels models de l’Àsia Oriental 
i com a fruit de l’expansió del japonisme. Si als Estats 
Units tallers com el de Herter Bros i Mitchell and Ram-
melsberg van beure de les propostes esteticistes victo-
rianes (hoSley 1990: 137-141; SiguR 2008: 115-118), França 
va esdevenir un altre centre de producció industrial 
destacat, de gran importància tant pel que fa al volum 
com a l’originalitat i la qualitat dels seus productes. En 
aquest sentit, és interessant veure com en un article 

de The Art Amateur del 1883 ja es diferenciaven dues 
variants o dues tendències principals i contemporànies 
dels mobles d’estil japonès tot parlant de mobiliari an-
glojaponès i francojaponès (fig. 4).7 Dues variants que, 
amb matisos i precaució, es podrien arribar a diferen-
ciar analitzant les característiques de la producció de 
molts dels fabricants de l’època. Així, si el mobiliari an-
glojaponès va afavorir uns dissenys de fusta de línies 
rectilínies i austeres d’acord amb una visió més arqui-
tectònica del mobiliari, les produccions franceses, en 
canvi, sovint van desenvolupar estructures més com-
plexes inspirades en models japonesos però adapta-
des a les tipologies i tècniques pròpies d’Occident, de-
corades amb formes figuratives més recarregades que 
emulaven l’imaginari exòtic d’Orient. Se’n conserven 
molts exemples: el mobiliari “d’estil japonès“ ja apareix 
documentat a París a la dècada del 1860 a través de 
cases com Christofle et Cie i es va difondre als anys se-
tanta per popularitzar-se especialment durant els anys 
vuitanta i noranta. D’aquesta manera, tallers com els de 
Madame Duvinage, Alphonse Giroux, Édouard Lièvre, 
Bailly, Théroux et Warth, Ruffier des Aimes et Cie, o es-
pecialment el referent de Gabriel Viardot, mostren com 
al llarg de l’últim terç del vuit-cents es va produir un 
gran nombre de peces d’estil japonitzant, des de taules 
amb potes de felí i calats xinescos fins a armaris estruc-
turats a partir de composicions asimètriques basats en 
jocs de buits i plens, així com tipologies similars a les 
shōdana i altres mobles caracteritzats per la presència 
abundant de motius decoratius copiats dels models 
que contemporàniament fabricaven al Japó, tant en 
talla de fusta com pintats o aplicats en relleu i marque-
teria (coRRoyeR 1884: 1; moRlay 1891: 40-44; eidelBeRg; Jo-
hnSton 1975: 145, 148, 189). La venda d’aquests tipus de 
peces a grans establiments com els Magasins du Bon 
Marché i a botigues especialitzades com L’Escalier de 
Cristal o Oppenheimer Frères, va tenir ràpidament el 
seu ressò als certàmens internacionals, a revistes es-
pecialitzades i a molts catàlegs de mobiliari editats a 
la fi de segle. 

Tallers i botigues de Barcelona

Si deixem de banda l’impacte que va exercir a l’Estat es-
panyol, es pot afirmar que Catalunya no va arribar a ser 
mai un centre d’irradiació destacat del japonisme. Més 
aviat al contrari, va ser un punt important de recepció i 
desenvolupament d’un fenomen d’abast europeu que, 
això sí, va tenir a Barcelona una acollida que li va perme-
tre convertir-se en un centre creatiu interessant. La pro-
va d’aquest fet, la tenim en la gran quantitat d’exemples 
aplicats a les arts decoratives en temps del modernisme 
i específicament a les arts del moble. Així, és simpto-
màtic comprovar la ràpida implantació del japonisme a 
tallers d’ebenisteria barcelonins a partir de la dècada de 
1880 i durant la fi de segle, produïda pràcticament de 
manera contemporània i paral·lela a com succeïa a París 
i a molts altres tallers d’Europa i dels Estats Units.

En primer lloc, cal dir que a Catalunya trobem diver-
sos exemples que demostren l’arribada de mobles de 
fabricació japonesa, alguns de luxe, fets per tallers d’in-
dústries japoneses. L’exemple més destacat és el de la 
Kiriu Kōshō Kaisha, que a partir de l’Exposició Universal 
del 1888 i durant uns dos anys va poder importar i ven-
dre els seus productes a les botigues d’art japonès d’Ot 
Vinyals (BRu 2011: 679-685). A més d’exemplars singu-
lars com la shōdana procedent de l’Exposició Universal 
del 1888 conservada actualment al Palauet Albèniz, o 
la que la reina regent Maria Cristina va adquirir en da-
tes similars per a la Real Casa de Campo de Miramar, a 
Sant Sebastià, es conserven encara avui alguns mobles 
de fabricació japonesa d’època Meiji, com el de la Casa 
Alegre de Sagrera de Terrassa o els del llegat Abrate 
conservats al Museu del Disseny, i molts més coneguts 
a través de fotografies d’època d’interiors de cases 
de la burgesia catalana (Mansana, Lindau, Bertrand, 
etc).8 Tenim mostres prou significatives i originals de 
l’arribada de mobles japonesos, com ara les màquines 
de cosir de la casa Wertheim del 1886 “montadas en 
elegantes muebles japoneses“,9 com per suposar que 
la presència de mobles japonesos van ser constant a 

la ciutat de Barcelona a partir de la dècada del 1880, 
per bé que en la major part dels casos es van comen-
çar a difondre a partir de finals de segle. La majoria 
de shōdana que hem pogut veure daten de mitjans i 
finals d’època Meiji i posen de manifest com hi havia 
una oferta que responia a la demanda d’aquest tipus 
de moble que es podia trobar tant en establiments de 
mobiliari i decoració d’interiors com a botigues especi-
alitzades en la venda de productes orientals (El Mikado, 
El Imperio del Japón, El Celeste Imperio, etc.), on els 
mobles de procedència tant japonesa com xinesa es 
confonien a ulls dels clients (fig. 5). 

Al marge de la importació de mobles de factura 
japonesa, sovint identificables per l’ús tant d’uns mo-
tius decoratius característics com de tècniques d’in-
crustació i de lacat diferents de les que s’utilitzaven a 
Europa, aviat els tallers locals van començar a fabricar 
peces similars; peces que copiaven models japonesos 
d’exportació i els primers dissenys de factura europea. 
No podem aportar una data exacta però, a Barcelona, 
l’oferta d’interiors japonesos i mobles dissenyats i pro-
duïts segons models de l’Àsia Oriental, la tenim docu-
mentada a la dècada del 1880 malgrat que és possible 

Figura 4. Moble cantoner amb motius japonesos en bronze 
i esmalt cloisonné dissenyat per Émile Reiber, fabricat per 
Christofle et Cie i presentat a l’exposició de l’Union Centrale 
des Arts Décoratifs de 1874 i a l’Exposició Universal de París de 
1878, actualment conservat al Musée des Arts Décoratifs de 
París (“Franco-japanese corner cabinet“, The Art Amateur, 9:6, 
(novembre 1883). Font: Archive.org 

Figura 5. Shōdana japonesa i altres peces de mobiliari oriental a l’interior de la botiga El Celeste Imperio. Barcelona, inicis del segle xx. 
Arxiu de l’autor.
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que comencessin a aparèixer alguns anys abans. En tot 
cas, els primers testimonis, els tenim amb descripcions 
com les que es van fer l’estiu del 1881 en ocasió de la de-
coració de la Casa d’Ocejo dirigida per Francesc Vidal, 
a fi d’acollir la família reial a Comillas, on va instal·lar “un 
magnífich vetllador de ferro talla japonesa“,10 així com, 
per exemple, el gener del 1883, quan un dels aparadors 
de la botiga de F. Vidal al passatge del Crèdit va presen-
tar una vidriera de colors de grans dimensions i amb 
motius decoratius naturals d’estil japonès (BRu 2011: 
813-927; BRu 2007: 53-61). L’aposta de Francesc Vidal pel 
japonisme i els mobles de caràcter oriental va quedar 
assentada i del tot visualitzada l’any 1884 en obrir els 
nous tallers i botiga de l’Eixample, on va habilitar una 
sala d’estil japonès pensada per mostrar-hi mobles, 
productes i objectes orientals per a interiors japonesos. 
No és estrany que el juny d’aquell mateix 1884, amb la 
decoració de la sala d’exposició japonesa encara no 

completament enllestida, Vidal ja exposés “unos ricos 
muebles de estilo chinesco para la casa de un opulento 
propietario avecindado en Madrid“.11 Tot i que Vidal era 
bon coneixedor dels estils de l’època, els interiors japo-
nesos sovint reunien de manera indistinta peces tant de 
la Xina com del Japó i, en aquests casos, qui deia estil 
xinesc deia estil japonès per definir unes formes que, 
com hem vist, podien procedir perfectament del Japó 
però no s’identificaven amb una tradició pròpiament 
japonesa.12 A aquest efecte, el comentari, publicat pel 
Diario de Barcelona, afegia: “Dichos muebles han de ha-
cer juego con magníficos ejemplares de la China y del 
Japón que posee el dueño de la indicada casa. El señor 
Vidal ha combinado habilimente el carácter del mobilia-
rio con las exigencias de la vida moderna, poniendo en 
el sofá y en las sillas, que presentan una forma muy ori-
ginal en su conjunto, un pié esculturado y dorado y ta-
pizándolos con lujosos pañuelos bordados de Manila.“13 

Els quatre àlbums fotogràfics que s’han conservat 
del taller de F. Vidal y Cía (1884-1889) mostren un nom-
bre important de taules, tauletes, cadiretes, armaris, 
miralls, jardineres i altres tipologies de mobles i objec-
tes decoratius fets seguint la moda del japonisme, amb 
motius i formes estructurals inspirades en models d’ori-
gen tant francès i anglès com xinès o japonès, adapta-
des a les demandes i als gustos locals. Així, per exem-
ple, el model de les shōdana de línies netes i cossos 
asimètrics es convertia a mans de Francesc Vidal en ar-
maris en els quals l’estructura no alterava les volumetri-
es massisses i sòlides habituals del taller, marcades per 
la bona acollida i la preferència per la contundència del 
sorprenent estil rus. Igualment, en el cas de les cadires 
(fig. 6), Vidal partia sovint dels models contemporanis 
d’empreses tant japoneses com europees (fig. 7) per 
oferir uns dissenys decorats amb motius que en ocasi-
ons eren extrets de llibres, estampes o d’arts industrials 
japoneses que ell mateix venia a l’establiment. És simp-
tomàtic veure com, de la mateixa manera que Vidal 
disposava de volums del Manga de Katsushika Hokusai 
i diversos llibres de repertoris,14 a partir del 1885 la bo-
tiga El Mikado, situada a pocs metres de distància del 
primer local de Vidal, oferia “originales albums [japone-
ses] de dibujo que pueden ser sumamente interesan-
tes para los que se dediquen al decorado de muebles 
y objetos de lujo“.15 

A banda de la fabricació als tallers de F. Vidal i F. Vi-
dal y Cía, també cal tenir en consideració la possibilitat 
que Francesc Vidal vengués mobles de fabricació ja-
ponesa o, almenys, mobles de produccció pròpia que 
incorporaven plafons lacats, amb incrustacions i en re-
lleu, importats del Japó, com feia G. Viardot et Cie.16 De 
fet, si tenim en compte que Vidal venia productes japo-
nesos des de l’any 1879, és probable que també arribés 
a vendre mobles d’aquest estil coincidint amb el naixe-
ment d’aquesta indústria al mateix Japó.17 Fem aquesta 
precisió perquè algunes de les fotografies fetes al taller 
de F. Vidal y Cía inclouen mobles d’una factura neta-
ment japonesa, tant pel que fa al disseny com a la seva 
aplicació tècnica (fig. 8). En aquest sentit, tot i que l’ús 
de peces prefabricades o elements decoratius japone-
sos aplicats a la indústria del moble occidental a la fi 
de segle està encara molt poc documentada, aques-
ta no deixa de ser una hipòtesi probable atesa tant la 
gran quantitat d’empreses especialitzades nascudes al 
Japó a partir de la dècada del 1870 per respondre a la 
demanda occidental com la incapacitat dels tallers eu-
ropeus d’utilitzar tècniques com l’urushi maki-e, entre 
d’altres, que apareixen en molts mobles de luxe de la 
fi de segle.

Si tenim en compte que Francesc Vidal estava al 
cas de les novetats de les principals cases europees, 
podem suposar que les seves fonts de referència van 
ser multiples, totes elles actuals i modernes, de tal ma-
nera que, si en alguns casos els models semblen partir 
dels motius de llibres il·lustrats i arts decoratives japo-
neses, en altres ocasions devia utilitzar com a referents 
mobles acabats d'importar del Japó, així com d’altres 

fabricats a França o a Anglaterra: de la mateixa mane-
ra que alguns dels mobles de F. Vidal y Cía són molt 
similars als que produïen cases com Oppenheimer 
Frères, altres casos s’acosten d’una manera no menys 
evident a la producció de tallers anglesos de l’Aesthetic 
Movement i de firmes de reconegut prestigi com les 
de Thomas Jeckyll i Barnard Bishop and Barnard (fig. 
9 i 10). Així, fruit de l’ús simultani i alternat de models 
estrangers, Francesc Vidal va poder acabar oferint una 
gran diversitat de mobles adaptant-se a les demandes 
de l’eclecticisme. 

A mesura que el japonisme es va anar estenent, 
altres tallers de mobiliari de Barcelona van començar 
a introduir aquesta moda al seu catàleg de productes. 
Un dels primers exemples documentats el tenim a la 
botiga de mobiliari i decoració d’interiors oberta el 1882 
per Lluís Folch al portal de l’Àngel seguint el model d’es-
tabliment inaugurat tres anys abans per Francesc Vidal. 
Folch se sumava a l’oferta de projectes empresarials 
que, en el si de l’eclecticisme, es dedicaven no sola-
ment a la producció de mobles de luxe d’estils diversos 
sinó també a la decoració completa d’interiors. En el 
cas de Lluís Folch, tenim constància de la producció 

Figura 7. “Nº 5560. Chaise très riche en buis noir, sculpture 
artistique, incrustation ivoire au dossier, siege avec garniture 
en broderie ancienne de Chine“. Cadira fabricada als tallers de 
Yokohama de la casa Oppenheimer Frères (catàleg Chine & 
Japon. Oppenheimer frères, c. 1890). The International Research 
Center for Japanese Studies, Kyoto.

Figura 6. Cadira fabricada als tallers de Francesc Vidal a la 
dècada del 1880. Àlbum fotogràfic de F. Vidal y Cía (1884-1889). 
Col·lecció Vidal-Hagemeijer.

Figura 8. Shōdana fotografiada al taller de F. Vidal y Cía (1884-
1889). © Arxiu Mobles Ribas. Fotografia cortesia de Pepe Ribas.
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primerenca de mobles projectats seguint formes ori-
entals gràcies a la tauleta que li van comprar els ger-
mans Masriera Manovens l’any 1883 per col·locar-hi 
una de les talles de la col·lecció japonesa que alesho-
res començaven a formar (BRu 2018: 22-27). De totes 
maneres, tot apunta que l’autèntic auge del mobiliari 
oriental el trobem en temps del modernisme, és a dir, 
a partir de la dècada del 1890, coincidint amb el crei-
xement del col·leccionisme i el comerç d’art japonès a 
la ciutat, i coincidint, també, amb la demanda creixent 
d’interiors d’estil japonès. A partir de la documentació 
recollida fins ara, i a l’espera de l’estudi d’altres materials 
conservats, sembla que va ser a partir del 1892 i el 1893 
que tallers de mobiliari artístic d’alta qualitat, com els 
de Josep Ribas, Joan Busquets, Pere Reig i Pere Clapés, 
van incorporar a la seva oferta de mobles historicistes 
els models de l’Àsia Oriental. 

Els tallers de Josep Ribas, amb un arxiu que actu-
alment es troba en procés d’estudi per part de Mónica 
Piera, Natàlia Guillamet i Merche Fernández Sagrera, 
tenen documentada una extensa producció de mo-

bles d’estil oriental que, per ara, podem remuntar a 
inicis de la dècada del 1890, quan el 1892 la premsa 
descriu l’exhibició i venda de “muebles artísticos de la 
casa Pons y Ribas, de estilo japonés“, així com quan 
l’any següent s’anuncia una “variada colección de mu-
ebles de estilo japonés“ exposats per J. Ribas e Hijos al 
nou establiment obert a Rambla de Catalunya número 
17, a la plaça Catalunya.18 D’una banda, Ribas, que te-
nia una relació directa i singular amb Francesc Vidal, 
oferia prestatgeries i mobles de tipologia shōdana que, 
segons les fotografies d’arxiu, semblen de fabricació ja-
ponesa o bé fruit de l’aplicació local d’aquella mena de 
plafons importats. D’altra banda, els tallers de J. Ribas e 
Hijos van incorporar una àmplia oferta de mobles, com 
ara taules, tocadors, armaris, cadires i escriptoris, que 
sabem amb seguretat que van ser fets als grans tallers 
que tenien a l’Eixample de Barcelona. Alguns d’aquests 
mobles, descrits segons els paràmetres de l’anomenat 
“estil japonès“, eren armaris, taules i cadires de fus-
ta que podien incloure “aplicaciones de escultura en 
bronce hechas tambien en sus talleres“,19 generant uns 

Figura 9. Llar de foc orientalitzant i d’inspiració anglesa fabricada als tallers de Francesc Vidal a la dècada del 1880. Àlbum fotogràfic 
de F. Vidal y Cía (1884-1889). Col·lecció Vidal-Hagemeijer.

Figura 10. Llar de foc Barnard, Bishop, Barnards (disseny de 
Thomas Jeckyll), anunciada l’any 1883 al Grosvenors Notes 
Catalogue. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona. 

Figura 11. Armari sobre taula de paret del taller de Pons 
y Ribas, anterior a 1892. © Arxiu Mobles Ribas. Fotografia 
cortesia de Pepe Ribas.
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productes similars i equivalents als que oferien tallers 
contemporanis tant locals com francesos. 

Els àlbums fotogràfics del taller Ribas demostren la 
riquesa i la varietat de peces que van produir, algunes 
d’elles partint de manera clara i fidel dels mobles fabri-
cats a París per cases de referència. Un dels diversos 
exemples, el tenim amb un armari (fig. 11) amb diversos 
panells lacats decorats amb incrustacions, amb talla i 
amb dues potes frontals representant dos caps d’ele-
fant amb ullals d’ivori, un motiu recurrent en el mobi-
liari que acompanyava alguns interiors de reconegut 
prestigi, com la taula central del saló japonès de la re-
sidència de M. i Mme Silvers de París (fig. 12) (luc 1904: 
9). En aquest sentit, si la presència dels volums de Le 
Japon Artistique a la biblioteca de la casa Ribas demos-
tra l’influx dels models francesos, un cas paradigmàtic 
de la mirada parisenca per part de Ribas el tenim en un 
armari que parteix clarament d’un disseny comercia-
litzat amb èxit per Gabriel Viardot (fig. 13 i 14). Viardot 
era un reputat ebenista parisenc que va assolir nom i 
reconeixement a les grans exposicions internacionals 
de París com a “créateur des meubles genre japonais 
et chinois appropriés au goût français“20 gràcies a pe-
ces com aquesta, guardonada amb una medalla d’or a 

l’Exposició Universal de París del 
1889; mobles en els quals sovint 
hi tenien cabuda elements esti-
lístics de procedència asiàtica 
diversa, del Japó, la Xina i el Viet-
nam. Tal com mostren els diver-
sos àlbums fotogràfics, Ribas e 
Hijos també va recórrer a d’altres 
solucions, des de mobles d'estil 
rus amb entapissats amb motius 
japonistes extrets dels repertoris 
il·lustrats de l’època, com poden 
ser l’ús de flors de crisantems, 
passant per armaris amb una 
estructura i composició que 
imitava les shōdana, grans para-
vents de tres, de cinc i de fins a 
nou fulles recobertes amb mo-
tius naturals brodats sobre tela, 
o fins i tot llits, armaris, tauletes i 
tocadors que imitaven estructu-
res de bambú. 

Un altre exemple represen-
tatiu de la producció d’aquesta 
mena de mobles per a gabinets 
orientals al tombant de segle i 
en temps del modernisme és el 
que ofereixen els tallers de Joan 
Busquets, estudiats amb profun-
ditat per Teresa-M. Sala, i amb 
una part de l’arxiu accessible 
digitalment a través del Centre 
de Documentació del Museu 
del Disseny (Sala 1993).21 Foto-
grafies, dibuixos i documentació 

diveresa permeten apuntar que, superada l’Exposició 
Universal i un cop Joan Busquets va haver assumit les 
regnes del negoci familiar, a partir de finals de la dèca-
da del 1880, va incorporar al seu catàleg la venda tant 
de mobles i objectes de fabricació japonesa com de 
producció pròpia destinats a decorar els interiors del 
japonisme: “en el establecimiento de ebanistería que 
los señores Busquets tienen en la calle de la Ciudad, 
está de manifiesto un rico mobiliario de estilo japonés 
destinado a decorar el salon de una casa de esta ca-
pital, anunciava el Diario de Barcelona“ l’octubre del 
1896.22 

Els inventaris de la la casa Busquets de finals del vuit-
cents ens permeten saber que, entre les peces artísti-
ques de l’establiment del carrer Ciutat, s’hi trobaven des 
d’un escriptori “estilo chino“,23 gerros japonesos grans 
i mitjans de bronze i de porcellana, ombrel·les xineses, 
teixits brodats del Japó i paravents, fins a un sabre ja-
ponès i un étagère japonès (Sala 2006: 104). A mesura 
que a partir de finals de la dècada del 1880 el japonis-
me es va anar difonent, els llibres de comptes de Joan 
Busquets també van començar a reflectir aquesta nova 
demanda. A tall d’exemple, l’inventari del 1894, un dels 
pocs que s’ha conservat, reflecteix aquesta dinàmica 

en donar compte de la construcció de mobles com un 
escriptori femení, una taula de centre, una butaca i una 
arqueta negra d’estil japonès, així com una cadira japo-
nesa “antiga“ entapissada i dues cadires de caoba ne-
gres amb daurats japonesos.24 De totes maneres, el re-
coneixement que la casa Busquest va assolir per la seva 
especialitat en tapisseria va fer que molts dels seus en-
càrrecs de mobiliari i elements decoratius d’estil japonès 
s’orientessin cap a la confecció de mobles entapissats, 
així com a la instal·lacció de cortinatges i tapissos. Així, 
als comptes del 1898-1902 apareix registrada la compra 
de dos tapissos japonesos brodats per part de la família 
Roses i Sans, un estor brodat per a la saleta oriental de la 
residència de Domingo Batlló, una butaca entapissada 
amb un ric brodat japonès per a Mercedes Vilanova o bé 
l’adaptació com a peça decorativa d’un gran tapís japo-
nès, de seda i or, comprat a París per Josep Ferrer-Vidal i 
Soler.25 Amb tot, no sempre s’utilitzaven teles japoneses; 
en ocasions, els entapissats del mobiliari oriental de la 
casa Busquets procedien de fàbriques locals com la de 
Malvehy i la dels germans Sert; aquest va ser el cas, per 
exemple, de tot el mobilari d’estil japonès realitzat a fi-
nals del 1898 per al saló oriental de la Casa Baixeras (Sala 
2006: 107).

Durant l’última dècada del vuit-cents, la demanda 
de mobles d’estil japonès a la casa Busquets es va ins-
criure plenament en la dinàmica d’una producció d’estils 
diversos fruit d’encàrrecs eclèctics en els quals s’alter-
naven mobles d’estil gòtic, renaixentista, Lluís XV, Lluis 
XVI, anglès, puntualment rus i, a partir de finals de segle, 
modernista, l’estil modern que amb poc temps va envair 
bona part dels interiors del nou segle. Com en el cas de 
Vidal, Folch i Ribas, Busquets també va partir de models 
diversos, alguns d’ells importats de França i altres pro-

cedents del Japó. No és estrany, doncs, trobar notícies 
com la que publicava el Diario de Barcelona l’octubre del 
1896 elogiant alguns dels mobles de la casa Busquets 
com a peces originals que “imitan perfectamente los 
que se construyen en el Japón“,26 una afirmació que pot 
quedar demostrada per l’existència de fotografies de 
cadires i butaques, similars unes i idèntiques les altres, 
a les del catàleg d’Oppenheimer frères (fig. 15 i 16). Al-
tres mobles, en canvi, van ser projectats i dibuixats als 
tallers combinant estructura, formes i motius decoratius 
tant xinesos com japonesos, alguns d’ells pintats i dau-
rats per Aureli Tolosa, a fi de respondre a la demanda de 
moblatge i decoració d’interiors que aspiraven a evocar 
aquell Orient fictici que tant va donar de si (Sala 2006: 
105).27 

Entre tots els tallers de mobiliari, ebenisteria i fus-
teria catalans que van sumar-se al fenomen del japo-
nisme també va destacar el de Pere Clapés, membre 
fundador de l’empresa Clapés y Cía i de l’establiment El 
Imperio del Japón (BRu 2009-2010: 270-271). Clapés y 
Cía, hereva de l’antiga Casa Segur i dedicada en origen 
a la importació i exportació entre el Japó i Espanya, va 
donar-se a conèixer a partir del 1893 com a empresa 

Figura 12. Saló japonès de l’Hôtel Silvers de l’avinguda Victor Hugo 46, París. Font: Le Figaro-
Modes, (15 abril 1904).

Figura 13. Gabriel Viardot. Cabinet, 1888. Victoria 
and Albert Museum, W.17:1, 2-1971.

Figura 14. Cabinet del taller de Pons y Ribas, anterior a 1892.  
© Arxiu Mobles Ribas. Fotografia cortesia de Pepe Ribas.
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especialitzada en la fabricació de mo-
bles de bambú i com a propietària 
d’una patent que li va permetre intro-
duir en exclusiva, segons deia el 1897, 
mobles de bambú d’estil japonès: 
“esta industria era desconocida en 
España hasta que hace cuatro años 
la implantaron los Sres. Clapés y Cª“ 
(SoleR FReixa 1897: 89).

A partir de l’Exposició Universal 
del 1878, París va veure créixer les pri-
meres indústries especialitzades en la 
fabricació de mobiliari de bambú. En 
poc temps, a mesura que el japonis-
me es va anar estenent, la producció 
d’empreses com Sauglier et Lespine, 
Cavoret, Bournais frères, Delaunay & 
Lefevre o Perret & Vibert va permetre 
que tant els mobles fets amb bambú 
com els de faux bambou i els que l’imi-
taven amb fusta, es popularitzessin 
tant a la capital francesa com a d’altres 
ciutats del continent, i també a Barce-
lona, on ja des d’inicis de la dècada de 
1880 tallers com els de Joan Busquets 
o Francesc Vidal els van utilitzar per a 
encàrrecs singulars, com la primera 
decoració enviada per Vidal a Comi-
llas el juliol del 1881.28 Amb tot, malgrat 
que tenim documentada de manera 
puntual l’existència d’alguns mobles 
de bambú a Catalunya, així com de 

Miquel 2 i poc després, a partir del 1895, a la Rambla 
de Catalunya 23, a molt poca distància del nou esta-
bliment de J. Ribas e Hijos. L’expansió del negoci es va 
produir precisament a partir del 1895, un cop finalitzada 
la guerra sinojaponesa i gràcies a l’obertura d’una ofici-
na comercial a Yokohama, a la qual es van sumar dos 
anys més tard els tallers i la botiga de ventalls i produc-
tes japonesos que Francesc Segur havia tingut al carrer 
Ferran. A partir del 1897 El Imperio del Japón-Clapés y 
Cía va assolir el principal grau de creixement, amb la 
casa central a la Rambla, una sucursal al carrer Ferran 
14 i una oficina a Yokohama, amb la fàbrica de ventalls 
de la casa Segur de València i amb un taller especialit-
zat de mobles de bambú, situat al carrer del Carril 17 de 
Badalona, d’on van sortir un nombre important de cadi-
res, butaques, sofas, taules, armaris, llibreries, vitrines i 
paravents, entre d’altres. Si bé el negoci de Pere Clapés 
es va mantenir viu al llarg de diverses dècades, va des-
tacar per la presència dels seus mobles de bambú a 
les exposicions del tombant de segle, on va entrar en 
competència amb la producció de mobiliari d’imitació 
de bambú que produïen altres tallers de la ciutat, com 
els de J. Ribas e Hijos. D'altra banda, Clapés y Cía va 
destacar a l’exposició organitzada pel Foment del Tre-
ball Nacional l’any 1895 al Palau de Belles Arts, on va 
presentar “una preciosa instalación con muebles cons-
truidos de bambú y estilo japonés, asi como cortinajes, 
objetos de laca y porcelana en los que se acusa habili-
dad, perfeccion u la inagotable fantasia de los artifices 

del pueblo mas inteligente del extremo Oriente“,31 així 
com a la Tercera Exposició de Belles Arts i Indústries 
Artístiques del 1896 i la V Exposició Internacional d’Art 
del 1907, on va aportar tant peces de fabricació pròpia 
com japonesa (fig. 18).32 

Més enllà de la còpia:  
en temps del modernisme

Com hem pogut veure, a partir de la dècada del 1880 
i especialment durant la fi de segle, l’oferta de mobles 
japonesos i d’estil japonès va augmentar, no solament 
a través de botigues i comerciants de Barcelona que 
importaven directament peces de l’arxipèlag, o via Pa-
rís, sinó especialment gràcies a l’oferta de moblistes lo-
cals que van afegir a la seva oferta de productes peces 
de caràcter oriental, que partien de models imprecisos 
de l’Àsia Oriental, del Japó i la Xina, i de catàlegs de 
tallers tant francesos com en ocasions anglesos. Tota 
aquesta producció catalana va perdurar durant el canvi 
de segle mitjançant una presència continuada de mo-
bles de bambú, mobles de fusta imitant bambú, arma-
ris inspirats en les tipologies japoneses o bé cadires de 
reminiscències xineses i decorades de dalt a baix amb 
calats i formes de fantasia que, en última instància, 
responien a les ànsies de luxe i exotisme. Tanmateix, 
aquesta presència de composicions i solucions com-
positives i formals noves va afavorir que esdevingues-

Figura 15. Cadira de braços per a gabinet oriental del taller de Joan Busquets, c. 1900. 
Museu del Disseny de Barcelona, Centre de Documentació, fons Casa Joan Busquets, 
número de registre 3-405-0350.

Figura 16. “Nº 5749. Banquette de repos entièrement sculptée, se 
fait en bois noir ou noyer, bras avec chimeres entières de chaque 
côté, siege recouvert d’une broderie chinoise, le dossier orné d’un 
bronze. Se fait en toute teinte. Siège mobile.“ Butaca fabricada 
als tallers de Yokohama de la casa Oppenheimer Frères (catàleg 
Chine & Japon. Oppenheimer frères, c. 1890). The International 
Research Center for Japanese Studies, Kyoto.

mobles de fusta imitant el bambú com l’original pupitre 
que Josep Vilaseca va dissenyar per encàrrec de Bruno 
Cuadros (fig. 17), no és fins després de l’Exposició Uni-
versal del 1888 que comencem a trobar amb freqüència 
descripcions i referències a aquesta mena de mobles 
a la premsa periòdica, i fins i tot en imatges, dibuixos i 
pintures d’artistes com Apel·les Mestres i Santiago Ru-
siñol.29 Des d’aquest punt de vista es pot constatar que 
la casa Clapés es va convertir a finals de segle en la 
primera i principal empresa de la península dedicada a 
aquest camp de la producció de mobiliari. Així s’afirma-
va el 1897 des d’El Siglo Futuro: “Los Sres. Clapés y Com-
pañía, que durante mucho tiempo fueron importadores 
de muebles del Japón, considerando que al implantar 
esta industria en nuestro país dejaríamos de ser tributa-
rios en este ramo del extranjero, trabajaron con indeci-
ble empeño hasta montar la nueva fábrica y adiestrar a 
los obreros que en ella dieron ocupación.“30 

Clapés y Cía es va constituir formalment a finals del 
1892. La seva botiga, anomenada El Imperio del Japón, 
apareix documentada l’any 1893 a la baixada de sant 

Figura 17. Josep Vilaseca. Pupitre de la Casa Bruno Cuadros, c. 1885-1888. Fabricació atribuïda a Miquel Parellada. Col·lecció particular. 
Gasull Fotografia.
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ques tan diverses com el lacat, els esmalts cloisonné 
o fins i tot la marqueteria, els estampats i els brodats, 
van esdevenir algunes de les formes que, amb el canvi 
de segle i amb l’aparició d’una nova generació d’artis-
tes, moblistes i dissenyadors com Gaspar Homar, Joan 
Busquets, Frederic Vidal i Víctor Masriera es van afegir 
i es van integrar a la producció dels tallers de mobiliari 
del modernisme. 

Feia temps que l’art japonès era vist com a font 
d’inspiració i com a model a partir del qual poder crear 
una estètica que, a més d’original fos moderna i dife-
rent de la dels historicismes. Així ho havia afirmat Jo-
sep Masriera en el discurs Influencia del estilo japonés 
en las artes europeas, pronunciat el maig del 1884 a la 
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, uns 
anys abans de veure com els tallers d’indústries artís-
tiques adoptaven motius i solucions pròpies de l’art 
japonès, com un dels punt de partida dels quals van 
néixer algunes de les formes pròpies del modernisme. 
“El arte japonés —afirmava Masriera l’any 1901— nos ha 
conducido de nuevo al estudio de formas y color natu-
rales en su acepción más rudimentaria dejando sentir 
su poderosa influencia en nuestras artes afavorint que 
acabessin aflorant unes formes decoratives noves, “a 
favor de cuya tarea y a vuelta de largos estudios ha 
ido apareciendo con carácteres completamente pro-
pios el estilo del siglo xx, llamado modernismo“ (maS-
RieRa 1901: 2). Així mateix és com ho expressava Víctor 
Masriera (fig. 19): “con el arte japonés, al ver los artistas 
que muchas otras formas del natural se convertían en 
excelente tema decorativo, comprendieron que en la 
naturaleza encontrarían un caudal inagotable de mo-
delos y sintieron la necesidad de crear un nuevo estilo 
en consonancia con la vida moderna, una habitación 
propia para la hombres de ahora, que se adaptara á 
su vida y armonizara con su traje“ (maSRieRa 1914: 1011-
1012). Aquesta mirada oberta als models japonesos no 
tan sols va tenir els seus efectes en el disseny de teixits, 
papers pintats, joies o ceràmiques, sinó que també va 
ser viscuda des del món de l’ebenisteria i la creació de 
mobiliari modernista. 

Si durant la dècada del 1880 i el 1890 els mobles 
d’estil japonès i xinès van ser encarregats, produïts i 
comprats per acompanyar gabinets orientals i estan-
ces i salons d’estil japonès segons la moda del japonis-
me, amb el nou segle el disseny de mobiliari va fer un 
pas endavant. Més enllà de la frivolitat d’incorporar un 
moble d’estil oriental a un interior modern i de mantenir 
en voga encàrrecs de decoració de gabinets orientals, 
les solucions estètiques del japonisme van permetre 
que el moble modernista assumís de manera sincera 
formes decoratives i estructurals apreses o inspirades 
dels models japonesos. Ens referim a moltes d’aque-
lles formes que s’havien anat difonent al llarg de l’últim 
quart del vuit-cents, des dels jocs de volums asimètrics, 
ortogonals i basat en els buits i plens característics de 
les shōdana, fins a la fabricació de paravents deco-
rats amb motius naturals, fitoformes, de flors, plantes 
i ocells. Així mateix, l’aplicació de models japonesos en 

el si del modernime i l’anomenat “estil modern“ es va 
produir, també, a través de la difusió de la policromia 
en el camp del moble i nous motius decoratius, fos 
mitjançant tècniques com el vidre cloisonné (fig. 20), 
la marqueteria o la pintura decorativa. Casos com les 
tan conegudes marqueteries de Gaspar Homar, sovint 
japonitzants en la seva composició espacial i de cro-
matismes plans, així com peces tan singulars com el 
piano d’Ortiz y Cussó que Teresa-M. Sala presenta en 
aquesta mateixa publicació, són testimoni de la riquesa 
d’aquesta nova etapa en la qual japonisme i modernis-
me van fusionar-se també en el camp del mobiliari. I és 
que, en definitiva, amb el nou segle les formes d’arrel 
oriental van deixar de ser presentades com a japone-
ses perquè es van saber integrar d’una manera natural 
i coherent a l’estètica del 1900.

Conclusions 

Tal com succeeix en altres camps de l’art i les indústries 
artístiques de la Catalunya de finals del segle xix, es pot 
afirmar que el japonisme va tenir una profunda petja en 
el camp del mobiliari de fabricació local. I va ser així en 
unes dates reculades en el temps i simultànies a les de 
les grans ciutats europees. D’aquesta manera, si en el 
cas de la pintura i les arts gràfiques els artistes catalans 
van anar a remolc de les aportacions que es feien des 
de centres com París i Londres, els principals moblistes 
de Barcelona, presents a les grans exposicions univer-
sals i avesats a viatjar per Europa en cerca de la moda i 
la novetat, van ser àgils a l’hora d’incorporar propostes 
estètiques, com va ser, a partir d’inicis de la dècada de 
1880, la d’un tipus de mobiliari oriental que, destinat a 
embellir els espais de gust japonitzant, pretenia com-
plaure els desitjos d’uns clients a la recerca del luxe, la 
modernitat i el bon gust de l’època.

A Catalunya, el mobiliari del japonisme va adop-
tar formes molt diverses. D’una banda, els decoradors 
d’interiors, els moblistes i els particulars, van optar so-
vint per la compra de mobles importats des del Japó, 
fabricats a l’arxipèlag precisament per a l’exportacció 
seguint uns paràmetres estètics al gust d’Occident. De 
l’altra, moblistes locals com Francesc Vidal, Joan Bus-
quets o Josep Ribas, emmirallats en els models japo-
nesos, van començar a fabricar mobles similars com 
a pas previ a l’aparició d’un mobiliari modern que, fi-
nalment, al tombant de segle es va acabar integrant 
formalment amb la resta de propostes estètiques del 
modernisme.

Figura 18. Instal·lació de la secció japonesa de la V Exposició 
Internacional d’Art del 1907. Hi apareixen diferents plafons lacats 
i amb incrustacions, una shōdana de fabricació japonesa cedida 
per Clapés y Cía i dues cadires de bambú. Arxiu de l’autor.

Figura 19. “Mueble secreter y silla – Maderas finas pirograbadas 
con adornos de bronce. Proyecto de Víctor Masriera – Ebanista: 
Miguel Farrés“, Materiales y documentos del arte español - 
Muebles, 1907, làmina 81. Arxiu de l’autor. 

Figura 20. Projecte de paravent de vidre cloisonné de la casa F. 
Vidal (Frederic Vidal), c. 1899-1914. Col·lecció Vidal-Hagemeijer. 

sin per si mateixes un punt de partida per a la renova-
ció i la modernització d’un mobiliari nou i característic 
del tombant de segle, de la mateixa manera que ho van 
fer les estampes i els llibres il·lustrats en el camp de les 
arts gràfiques.

Superats uns primers anys en què la voluntat de 
progrés i modernització de la societat va visualitzar-se 
en les arts, a través d’una estètica renovada que depe-
nia encara dels historicismes, amb el canvi de segle i 
l’eclosió de l’Art Nouveau a la gran Exposició Universal 
de París del 1900, l’estètica modernista a Catalunya va 
confluir, sense perdre el llegat històric propi, cap als 
nous models europeus. El mateix va succeir en el cas 
del mobiliari japonès, que, en aquesta nova etapa, tam-
bé va entrar en plena simbiosi i sintonia amb les for-
mes organicistes i naturals de l'art nouveau (SoleR FReixa 
1897: 89). Així, tal com passa amb el mobiliari d’Émile 
Gallé, de Louis Majorelle i de l’Escola de Nancy, molts 
amants de l’art japonès i moltes botigues que en un 
primer moment havien apostat per les arts industrials 
del Japó, van acabar desembocant en espais de pro-
moció de l’art modern del 1900. Aquest va ser el cas 
de l’Art Nouveau de Siegfried Bing, nascut d’un primer 
establiment parisenc dedicat al comerç d’art japonès, 
Liberty & Co, obert l’any 1875 per Arthur Lasenby Liber-
ty a Londres com a botiga de curiositats artístiques ja-
poneses, així com l’establiment Compagnie Japonaise, 
agent exclusiu de Liberty a Brussel·les, o bé botigues 
especialitzades en la fabricació de mobiliari japonès, 
com la parisenca L. Monard, que amb el canvi de se-
gle van apostar de manera decidida per les formes de 
l’Art Nouveau. De la mateixa manera, a Catalunya, les 
shōdana, els entapissats de sedes japoneses o els mo-
tius naturalistes de lliris, crisantems o heura enfiladissa 
reproduïts a teixits i a les arts decoratives amb tècni-
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Notes
1 Tot i que aquest article se circumscriu en el fenomen de 
l’atracció per l’art i l’estètica japonesa del 1900, no pas la chi-
noisserie del segle xviii, veurem que el mobiliari associat al ja-
ponisme no parteix exclusivament dels models japonesos sinó 
que sovint utilitza i aplica sense rubor models i referents que 
venien d’indrets diferents del Japó, de la Xina i en ocasions fins 
i tot del sud-est asiàtic.
2 Annuaire-almanach du commerce, de l’industrie, de la magis-
trature et de l’administration, París: Didot-Bottin, 1878, p. 846. 
3 No s’ha de confondre Oppenheimer Frères amb Bacharach, 
Oppenheimer et Cie (posteriorment Gustave Oppenheimer) 
dedicada igualment al comerç de productes artístics de la 
Xina i el Japó i establerta des de la dècada del 1870 a la Rue 
Bergère 28 de París, a poca distància de la botiga parisenca 
d’Oppenheimer Frères, a la Rue de Clary, 21-25.
4 Respecte a l’empresa Kuhn & Komor, ens remetem a la recer-
ca presentada per Sándor Kiss al simposi de Budapest “Japo-
nisme in global and local context“, del 2 i 3 de març del 2017, 
de pròxima publicació.
5 La Vanguardia, núm. 343, 27 juliol 1885, p. 4830.
6 Diario de Barcelona, núm. 88, 29 març 1879, p. 3728.
7 “Neo-japanese furniture“, The Art Amateur, 9:6, (novembre 
1883), p. 129.
8 Vegeu, a tall d’exemple, la shōdana de la casa Kuhn & Komor 
(1892-1913) procedent del llegat Abrate (Museu del Disseny, 
núm. inv. 123.292) (hueRa; FuRRiol 1968: 61). 
9 La Ilustración. Revista hispano-americana, 292, (6 juny 1886), 
p. 367.
10 La Renaixensa, núm. 363, 9 agost 1881, p. 4991-4992; La Ilus-
tración Española y Americana, núm. 30, 15 agost 1881, p. 3.
11 Diario de Barcelona, 12 juny 1884, p. 7140.
12 Si analitzéssim les descripcions publicades a la premsa 
periòdica de l’època, veuríem com fan servir indistintament 
adjectius com “japonès“, “xinès“, chinesco i estilo del celeste 
imperio, per definir una sèrie de produccions que el que volien 
era respondre a un orientalisme que mirava cap a un lloc comú 
impossible de delimitar però sovint basat en l’aplicació lliure i 
original de models de l’Àsia Oriental. Vegeu, a tall d’exemple, 
com els salons japonesos de París sovint seguien els mateixos 
paràmetres: Mobilier artistique garnisant l’Hôtel de M.***, ave-
nue Victor-Hugo, 140, París, 1886, p. 12-14.
13 Diario de Barcelona, núm. 164, 12 juny 1884, p. 7140.
14 D’aquests, actualment només se'n conserva La ligne grotes-
que et ses variations dans la decoration moderne (1900) de Ju-
lius Klinger i Hans Anker. Un dels volums del Manga de Hokusai 
propietat de Francesc Vidal va ser subhastat l’any 2000 a la 
Castellana (Muebles y objetos. Miercoles 14 de junio de 2000, 
Barcelona: Castellana subhastes, 2000, p. 110, lot. 604). 
15 El Correo Catalan, núm. 2964, 28 juliol 1885, p. 4.
16 L’exportació de laques, plafons lacats i mobles lacats japo-
nesos va créixer de manera significativa a mitjans de la dècada 
de 1870 (yamamoRi 1999, última consulta: 14 maig 2018).
17 Així mateix passava a l’establiment de Ruiz de Velasco del 
carrer Alcalá de Madrid, on l’any 1884 Vidal es va donar a 
conèixer per primera vegada mitjançant una gran exposició 
dels seus mobles i objectes artístics. Ruiz de Velasco el 1883 ja 
importava peces japoneses com ara “un mueble japonés que 
es de un primor de gusto y estilo“ (BRu 2011: 896-909; El Día, 
1223, 9 octubre 1883, p. 1).
18 La Vanguardia, núm. 3238, 17 de maig de 1892, p. 3. Diario 
de Barcelona, núm.126, dissabte, 6 de maig de 1893, p. 5470.
19 Diario de Barcelona, núm. 126, 6 de maig de 1893, p. 5470.
20 Catalogue des oeuvres et des produits modernes exposés 
au Palais de l’industrie, París: Union centrale des arts décoratifs, 
1884, p. 47.

21 Vegeu també el fons de dibuixos del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya i la documentació manuscrita conservada al 
Centre de Documentació de la Sagrada Família.
22 Diario de Barcelona, núm. 280, 6 octubre 1896, p. 11772.
23 Centre de Documentació de la Sagrada Familia, Fons 
Busquets, Inventarios de Juan Busquets, llibre inv. 2, FB0004 
(1888), p. 7.
24 Centre de Documentació de la Sagrada Familia, Fons 
Busquets, Inventarios de Juan Busquets, llibre inv. 2, FB0004 
(1888), pp. 16-19.
25 Centre de Documentació de la Sagrada Familia, Fons Bus-
quets, Llibre de comptes 5: FB0009 (1901-1910), pp. 1, 2, 72; 
Centre de Documentació de la Sagrada Familia, Fons Bus-
quets, Llibre de comptes 8: FB0012 (1897-1903).
26 Diario de Barcelona, núm. 280, 6 d’octubre de 1896, p. 11772. 
Vegeu també: Diario de Barcelona, núm. 357, 22 desembre 
1896, p. 15186.
27 Vegeu, a tall d’exemple, el dibuix del projecte original d’ar-
mari oriental conservat al Museu Nacional (202.838) i la co-
rresponent fotografia del moble acabat, al fons Busquets del 
Centre de Documentació del Museu del Disseny (3-405-0119 
i 3-405-0906).
28 En el cas de Joan Busquets, a partir de l’any 1880 els inven-
taris de la casa descriuen la fabricació de mobles d’imitación 
á bambú. D’altra banda, arran de la visita de la família reial a 
Comillas, Vidal va instal·lar mobles i un bressol de bambú per 
a la princesa d’Astúries, Maria de la Mercè, a la casa d’Ocejo, 
propietat d’Antonio López, així com llits de bambú a la casa 
de Claudi López, per a les infantes donya Paz i donya Eulalia 
(La Iberia, núm. 7616, 6 agost 1881, p. 3; La Vanguardia, núm. 
298, 10 agost 1881, p. 4185; La Ilustración Española y America-
na, núm. 30, 15 agost 1881, p. 3). Vegeu com a exemple el llibre 
Los Salones de Madrid, on s'inclou una fotografia de l'“artística 
galería japonesa“ de l’Hôtel del carrer Ferraz de la infanta Eu-
làlia de Borbó que mostra aquesta mena de mobles de bambú, 
mobles lacats, així com un armari de tipologia shōdana (mon-
te-cRiSto 1898: 17-22; Centre de Documentació de la Sagrada 
Familia, Fons Busquets, Inventarios de Busquets hermanos 
(llibre inv. 1, FB0003, 1880, p. 16) i Borrador de facturas (llibre 
comptes 1, 1877-1882, sp)).
29 A tall d’exemple, vegeu el dibuix d’Apel·les Mestres núm. 
27725-D, del Gabinet de Dibuixos i Gravats del Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya, o bé la pintura a l’oli L’acord (col·lecció 
particular), la primera obra que Santiago Rusiñol va presentar a 
París, al Salon del 1888 (n. 2215).
30 El Siglo Futuro, núm. 6.856, 15 desembre 1897, p. 2.
31 La Dinastía, núm. 5640, 17 novembre 1895, p. 2.
32 El Noticiero Universal, núm. 2712, 20 setembre 1895, p. 2; La 
Dinastía, núm. 5640, 17 novembre 1895, p. 2; Catalogo ilustrado 
de la Tercera Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas, 
Barcelona: J. Thomas y Cia, 1896, p. 179; La Dinastía, núm. 6275, 
20 agost 1897, p. 2; El Globo, 13 novembre 1897, p. 2; Apéndice 
al catálogo de la V Exposición Internacional de Arte. Sala XXIX. 
Japón, Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, 1907, p. 4. 
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