Parlem de José Ribas (1850-1984).
Una tarda per conèixer una empresa de mobles cabdal,
i un matí per gaudir-ho
Dijous, 7 de març a les 15.30h
Museu del Disseny de Barcelona, pl. de les Glòries 7, Planta B Sala C
Dissabte, 9 de març a les 12.00 h
Visita guiada a les sales nobles del Palau de Capitania General de Barcelona, pg.Colom, 14
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Dediquem la nostra cita anual Parlem de a un dels grans noms del mobiliari i decoració de Barcelona,
José Ribas, del que tenim tot per descobrir.
Sota els noms comercials Pons y Ribas, José Ribas, J. Ribas e hijos i Vda. de Ribas, les tres generacions
dedicades a la producció de moble cobriren un període que va de mitjans de segle XIX a 1984, amb
botigues i fàbriques al centre de Barcelona.
Us proposem una tarda per conèixer aquest taller que va gaudir de gran prestigi i sòlida clientela, fins i tot
a Amèrica; va participar en la renovació artística de la ciutat i oferí un extens catàleg de productes que
destaca per l’elegància dels dissenys i la qualitat de la producció.
Endinsar-nos en l’abundant documentació sobre el taller ens permet copsar l’envergadura d’un negoci que
fins avui ha quedat a l’ombra. La figura de José Ribas ens portarà a parlar de disseny i construcció de
mobles, proveïdors i clients, difusió i gestió d’un taller que es mantingué actiu des de l’època isabelina
fins a la plena modernitat.
A la sessió es veuran en directe mobles realitzats pel taller Ribas i organitzem una visita exclusiva a
Capitania General on el 1929 va moblar diverses sales sota la direcció de Ramon Rigol.
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Programa
Dijous, 7 de març a les 15.30h
Museu del Disseny de Barcelona
15.30 h Presentació
Pilar Vélez i Mónica Piera
15.45 h Muebles y proyectos Ribas a partir del archivo de la empresa
Mónica Piera
16.30 h Los Ribas: armonía entre mueble y decoración
Merche Fernández
17.15 h Pausa amb refresc
17.30 h Los Pons, clientes preferentes
Cristina Pons
18.00 h José Ribas durant l’època de l’Art Deco i com a membre del FAD
(expos. 23, 25, 29)
Maria Àngels Fondevila
18.30 h El taller Ribas, miembro del GATCPAC
Ricardo Ribas Cagigal
18.45 h Desmuntar mobles Ribas
Mireia Campanyà
19.00 h Una vida entre muebles de varias generaciones
José Ribas Sanpons
19.30 h Presentació de mobles Ribas de la col·lecció del Museu del Disseny de Barcelona
Mónica Piera, Pilar Vélez i Rossend Casanova
20.00 h Preguntes i debat
Dissabte, 9 de març a les 12.00 h
Visita guiada a les sales nobles de Capitania General de la mà de Mónica Piera
PVP: 40€
Preu soci: 25€
Amics dels Museus de Catalunya i Amics del MNAC: 28€
Estudiants i aturats: 16€

Informació i reserves: info@estudidelmoble.com
932 56 67 85
www.estudidelmoble.com

