
 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció 

Marcs, cornucòpies, "trumeau" i tocadors, han 

evolucionat de manera incessant amb el pas del 

temps, tant decorativa com estructuralment, 

convertint-se en un objecte de gran valor social 

i realçant l'interior de nombroses sales. Quan 

petits miralls s'apliquen als mobles, s’accentua 

el seu valor i els fan peces úniques i diferents. 

En aquest curs s'aprèn a catalogar miralls des 

d'un punt de vista formal, històric, estructural i 

material. 

No es requereixen coneixements previs, però 

s'aconsella haver cursat alguna història del 

moble. 

Aprèn a catalogar miralls 

Dies: 4, 5, 6 i 7 de juliol 

Horari: matí 10 h a 14 h. El divendres 7 també 

de 16 h a 18 h 

1ª sessió: dimarts 4 

10 h - 11:30 h: El simbolisme i les 
connotacions socials del mirall 

12 h - 14 h: El mirall, de l'antiguitat fins a 
1600 

2a sessió: dimecres 5 

10 h - 11:30 h: El marco hispano-
flamenco. Apuntes situados. A càrrec de 
Ricardo Pérez-Hita 

12 h - 14 h: L'evolució del mirall aplicat 
en el mobiliari durant el segle XVII 

3r sessió: dijous 6 

10 h - 13 h: L'evolució del mirall aplicat 
en el mobiliari durant el segle XVIII 

13 h - 14 h: Exercici pràctic d'identificació 
i catalogació 

4ª sessió: divendres 7, matí i tarda 

10 h - 13 h: L'evolució del mirall aplicat 
en el mobiliari durant el segle XIX i les 
primeres dècades del segle XX 

13 h - 14 h: Exercici pràctic d'identificació 
i catalogació 

16 h - 18 h: Catalogació pràctica de peces 
del Museu del Disseny de Barcelona 

 

 

Professor: Joan Güell, llicenciat en història 

de l’art. 

Professor convidat: Ricardo Pérez-Hita, 

especialista en marcs. 

Idioma: català/castellà 

Preus 

• PVP: 180 euros 
• Preu soci: 115 euros 
• Becat: 60 euros (+ 8 hores de treball a 
l'AEM). Consultar. 
• Preu estudiant: 60 euros. El curs està 
reconegut amb 1 crèdit ECTS a la ESCRBCC. 
(Requereix realitzar i lliurar la fitxa de 
catalogació). 

Descompte del 15% sobre el PVP: Carnet de 

biblioteques, CODIC, Amics dels Museus, 

Amics del MNAC, Associació de Museòlegs de 

Catalunya, CRAC, CRBMC, Monumenta 

 

Organitza    Col·labora 


