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TCAT. La taula és un dels objectes més  

antics de la història i podríem dir que  
ha esdevingut un company més del  
nostre dia a dia. És un símbol de vida so-
cial, un altaveu, un objecte que crea un es-
pai on compartir, recordar i dialogar.  
És un dispositiu que pren diferents for-
mats i que pot generar diverses pràctiques. 

Aquest projecte neix de l’interès per 
explorar l’objecte taula des de diferents 
punts de vista. És per això, que faig una in-
vestigació centrada en la cultura occidental 
europea per tal de conèixer el seu origen  
i la seva forma més pura.  
Així també, el comportament humà  
i els protocols en relació amb l’objecte,  
la memòria que hi queda gravada i el re-
cord que l’activa, el fet de compartir-hi  
moments i la vida que té aquest objecte.  
Amb el projecte, la investigació i les tra-
duccions visuals simbòliques no es pretén 
donar respostes, vol fer pensar, reflexionar 
i qüestionar temes que tenen a veure amb 
aquest punt neuràlgic.

CAST. La mesa es uno de los objetos más
antiguos de la historia y podríamos decir que
se ha convertido en un compañero más de nues-
tro día a día. Es un símbolo de vida social, un 
altavoz, un objeto que crea un espacio en el que 
compartir, recordar y dialogar. Es un dispositivo 
que toma diferentes formatos y que puede gene-
rar diversas prácticas.

Este proyecto nace del interés por ex-
plorar el objeto tabla desde diferentes puntos de 
vista. Por eso, hago una investigación centrada 
en la cultura occidental europea para conocer su 
origen y su forma más pura. Así también, el com-
portamiento humano y los protocolos en relación 
con el objeto, la memoria que queda grabada y el 
recuerdo que lo activa, el compartir momentos  
y la vida que tiene este objeto. Con el proyecto,  
la investigación y las traducciones visuales simbó-
licas no se pretende dar respuestas, quiere hacer 
pensar, reflexionar y cuestionar temas relaciona-
dos con este punto neurálgico.

ENG. The table is one of the most objects ancient 
history and we could say that has become one 
more companion of our day to day. It is a symbol 
of social life, a speaker, an object that creates  
a space to share, remember and dialogue. It is  
a device that takes different formats and that  
it can generate various practices.

This project was born out of an interest 
in exploring the object of the table from different 
points of view. That is why I do research focused 
on Western European culture in order to know 
its origin and its purest form. Likewise, human 
behavior and protocols related to the object, the 
memory that is recorded in it and the memory that 
activates it, the fact of sharing moments and the 
life that this object has. With the project, research 
and symbolic visual translations are not intended 
to provide answers, it wants to make you think, 
reflect and question issues that have to do with 
this nerve center.
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Aquest projecte parteix de preguntes que sem 
han anat generant al llarg del temps. Què fa de 
taula la taula? Quins són els seus límits? A cas la 
definició de taula no va més enllà que la de mo-
ble? Com ens hi relacionem? És un artefacte de 
record i memòria? És un espai que pren diferents 
formes i formats? Que el fa dispositiu de comuni-
cació? Què ens diria si ens pogués parlar? És per 
això, que es parteix d’una investigació històrica 
que va derivant a altres temes com la seva icono-
grafia, les jerarquies i normes socials, el rastre i 
el record i les relacions humanes. A més, aques-
ta cerca s’ha combinat amb opinions i accions 
participatives que apropen i conviden al lector 
a reflexionar de manera subjectiva sobre aquest 
objecte tan present a les nostres vides.
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LA TAULA
PREN FORMA

LA TAULA
PREN FORMA

INTRODUCCIÓ 
Quan pensem en l’objecte taula, de segur que ens 
ve a la ment la seva definició més banal i típica de 
diccionari, com una superfície plana que se sosté 
amb una o unes quantes potes, amb una altura 
convenient per poder dur a terme activitats o bé 
deixar-hi coses a sobre. 

Sabem que existeixen diferents categories 
d’aquest objecte i que tenim un nom per cada una 
d’elles depenent l’ús que li donem, la tauleta de 
nit, la taula del menjador, la taula d’oficina... Totes 
elles tenen en comú la seva part més estètica i 
formal, ja que tot i que s’han fet esforços per dis-
senyar-ne de diferents, s’ha mantingut inalterable 
al llarg del temps.

Aquest projecte parteix de preguntes que sem 
han anat generant al llarg del temps. Què fa de 
taula la taula? Quins són els seus límits? A cas 
la definició de taula no va més enllà que la de 
moble? Com ens hi relacionem? És un artefacte de 
record i memòria? És un espai que pren diferents 
formes i formats? Que el fa dispositiu de comuni-
cació? Què ens diria si ens pogués parlar? És per 
això, que es parteix d’una investigació històrica 
que va derivant a altres temes com la seva icono-
grafia, les jerarquies i normes socials, el rastre i 
el record i les relacions humanes. A més, aques-
ta cerca s’ha combinat amb opinions i accions 
participatives que apropen i conviden al lector 
a reflexionar de manera subjectiva sobre aquest 
objecte tan present a les nostres vides.
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ALes seves taules, tampoc eren utilitzades per escriure, 

però sí que tenien les trípodes o dèlfiques per realitzar 
sacrificis i auguris pels déus. També tenien d’altres amb 
un sol peu, el qual representava moltes vegades la figura 
d’un esclau. 

Aquesta taula, servia principalment per menjar  
o per acompanyar els triclinis (divans). En poques pa-
raules, podem dir que amb ells van arribar les primeres 
tauletes de nit i de menjador.

NPR,Music. 2021.  
La mesa de los curas. 
Casa Carvajal, Madrid.

[ Descripció ] Santuari 
prehistòric on s’hi realit-
zaven rituals.

Peleus. 450BC-440BC. 
Symposion with Cotta-
bos. Grècia.

[ Descripció ] Ceràmica  
on s’il·lustra els banquets 
de l’època. 

No podem parlar de taules, sense parlar del seu origen 
i de la seva construcció i evolució al llarg del temps, 
perque reunir, compartir, menjar són un dels actes més 
prehistòrics i antics que ha estat realitzant l’ésser humà 
durant la història. Es creu, que la taula com objecte va ser 
creada durant l’època de les cavernes sobre l’any 10.000 
AC, amb l’objectiu de poder tenir a l’abast els objectes a 
una altura còmode pel seu ús o bé per realitzar sacrificis 
com ofrena. N’és un bon exemple La mesa de los Curas, 
un santuari prehistòric a la Fregeneda (Salamanca) que 
ens indica que s’hi realitzaven pràctiques rituals. 
 
Durant l’Antiga Grècia i Roma, es van continuar utilitzant 
taules de quatre potes amb superfícies fetes amb llosa 
utilitzades comunament com altars. Pel que fa a la for-
ma, les taules eren circulars o en eclipsi i de vegades 
rectangulars, mentre els romans van crear una taula 
semicircular anomenada mensa lunata. Les potes tenien 
ornamentacions animals i mitològiques. L’altura de la base 
com al llarg de la història, depenia molt del seu ús i de 
la seva practicitat; és per això, que en aquests casos les 
taules eren molt baixes, ja que les empraven persones 
assegudes en divans i després era costum guarda-les sota 
aquest. Ho podem veure a una de les ceràmiques gregues 
Symposion with Cottabos, 450BC-440BC de Peleus on es 
mostra un Simpòsium, una espècie de banquets que te-
nien l’objectiu de celebrar algun esdeveniment important 
que vendrien a ser actualment com qualsevol festa  
o celebració.
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Tal com s’ha dit, l’objecte tenia una funció social molt 
clara, ja que les famílies feudals organitzaven tota mena 
de banquets i esdeveniments on l’amfitrió seia a una taula 
més ben il·luminada i elevada que la resta. Els convidats 
seien a taules laterals, i per ordre d’importància es col·lo-
caven a les posicions més properes a l’amfitrió, un fet  
que ens recorda al presbiteri, l’espai elevat de l’església 
on hi ha l’altar o bé a les tarimes que s’utilitzaven a classe 
pels mestres. 

En conjunt, podem dir que totes tres situacions 
eren símbol d’autoritat i poder envers la resta d’individus. 
A més, només es disposaven a un dels costats de la taula 
per tal de servir el menjar pel costat contrari.  
Cal dir, que un altre tret rellevant a l’època, és que es va 
passar d’escriure sobre el terra o un tauler sobre els ge-
nolls a taules específicament dissenyades per l’escriptura.

Bacana, Santos,. 2021. C. 
Tangana, Eliades Ochoa 
- Muriendo De Envidia.

[ Descripció ] Fragment 
del videoclip de C.Tan-
gana on podem veure 
l’acció de posar la taula.
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AEn el transcurs de l’edat mitjana, la taula va adquirir un 

paper essencial com a símbol d’estatus i posició social. 
Les taules en aquesta època eren ben llargues, a occident 
eren desmuntables i el seu suport consistia en un joc 
d’anells dissimulats amb teixits. 

A casa no hi havia uns espais delimitats i no es 
coneixia el concepte d’intimitat, els mateixos espais no 
tenien una funció concreta sinó que els mobles s’anaven 
canviant i ordenant segons la necessitat de cada instant; 
per tant, la taula que actualment tenim al l’espai men-
jador, en aquell moment no tenia cap ubicació i només 
muntava i s’utilitzava quan calia (Rybczynski, 2015). 

Com bé he esmentat, les taules no eren fixes i per tant, 
és l’època on apareix l’expressió posar la taula. A l’article 
de Maria del Carmen González Páez (1986) de la revista 
Faventia fa una reflexió i analitza l’origen de l’expressió 
quotidiana ponere mensam on considera que era utilitzada 
per denotar dos idees, la de situar la taula davant del co-
mensal i la de servir la taula amb els aliments «Cuando se 
generalizó la costumbre griega de llevar a los comensales 
las mesas ya servidas, ambas ideas, la de ‘colocar la  mesa’ 
y la de ‘servir la mesa con los alimentos’ se asociaron» 
(González, 1986, p.26). Semánticament, si busquem al Dic-
cionario de la Lengua Española de la Real Academia (RAE) 
(ja que és on apareix la definició de manera més clara.  
El verb posar es defineix com: Poner a alguien o algo en su 
debido lugar. Més avall, en relació al mot, també hi podem 
trobar una definició més concreta per l’expressió posar la 
taula: Disponer algo para un cierto fin. En el Diccionario de 
uso de la lengua española de María Moliner i l’article Pone-
re Mensam-Poner la mesa de Maria del Carmen González 
assenyalen que és una expressió difícil de definir sense 
explicar la definició bàsica del verb posar. (Moliner, 1970 
i González, 1986, p.18). 

Bacana, Santos,. 2021. C. 
Tangana, Eliades Ochoa 
- Muriendo De Envidia.

[ Descripció ] Fragment 
del videoclip de C.Tan-
gana on podem veure 
l’acció de posar la taula.
 



UN PLA A L’ESPAI

17

LA
 T

A
U

LA
 P

RE
N

 F
O

RM
A

A
no

n,
. s

.X
V.

  M
in

ia
tu

ra
 d

e 
la

 v
er

da
de

ra
 h

is
to

ri
a 

de
 A

le
ja

nd
ro

 M
ag

no
.  

[ D
es

cr
ip

ci
ó 

] E
n 

aq
ue

st
a 

es
ce

na
 v

ei
em

 la
 p

os
ic

ió
 d

el
s c

om
en

sa
ls

.



UN PLA A L’ESPAI

18 19

Agostino, Ramelli. 1588. 
Book wheel. 

[ Descripció ] Artilugi  
que permetia la lectura 
de més d’un llibre 
a la vegada.

Durant el segle XVII Anglaterra va ser la causant de canvis 
rellevants a l’objecte, ja que es van començar a fer taules 
menys pesades. Cal dir que les potes d’aquestes, encara 
eren decorades i esculpides. A més, durant finals de se-
gle, es van crear taules que permetien una millor lectura 
i escriptura; aquestes eren anomenades Scribent.
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Anon,. 1490-1525.  Mesa 
octogonal desmonta-
ble. París, Musée de 
Cluny-Musée National 
du Moyen Âge.
 

Al llarg dels segles XVI i XVII, a França es va començar a 
optar per utilitzar taules grans i resistents amb potes tor-
nejades amb l’estil de l’època, també es van crear taules 
més petites per altres usos. Cal destacar, que a finals de 
segle va cobrar importància i es va començar a fer ús 
com a moble central, ja que en un principi com afirma 
l’arquitecte i escriptor Witold Rybczynski «las habitacio-
nes no tenían funciones especializadas; al mediodía se 
sacaba el atril y los residentes en la casa se sentaban a la 
mesa de comer. Al atardecer se desmontaba la mesa  
y el banco largo se convertía en un diván» (Rybczynski, 
2015, p.30). 

Dins del segle XVI, concretament l’any 1588, cal 
destacar l’invent de l’enginyer Agostino Ramelli, una taula 
que recorda a un molí d’aigua. Aquesta tenia forma de 
roda i permetia la lectura de diversos llibres a la vegada.

Amb el Renaixement, les taules ja eren més que un 
element pràctic i funcional, es van convertir en prota-
gonistes i es van començar a elaborar de manera més 
ostentosa amb fusta i ornamentació de metalls preciosos 
com l’or, com un símbol de jerarquia i burgesia. Pel que 
fa a la base, aquesta època va tenir en compte els mo-
dels romans i s’hi van inspirar per elaborar potes amples 
contornejades moltes d’elles en forma columna. A l’època 
Barroca, l’objecte va evolucionar cap a formes més atrevi-
des, les potes i els taulers van de deixar de ser rectes per 
adoptar formes més corbes.
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Le Corbussier., 1929. 
Villa Savoye. Poissy, 
França.

[ Descripció ] El disseny 
i l’estructura de la casa, 
ens recorda a una taula.

evidencien, que la taula ha anat cobrant importància, tot  
i que de vegades sigui un objecte que passa desaperce-
but. (Bekaert, 1996).
Especialment, durant els anys 20 i 30, els arquitectes van 
intentar integrar la taula a l’arquitectura. Aquesta ja no 
funcionava com un moble, sinó que l’encaixaven o la feien 
part de l’estructura de la casa del que denominava Le Cor-
busier l’equipment of the house. Ho podem veure a l’edifici 
Villa Savoye, ja que Charles-Édouard o més conegut com 
a Le Corbusier, va fer una selecció d’imatges per ensenyar 
les diferents estances de l’edifici on apareixia la taula de 
manera repetida. Taules que de vegades l’arquitecte inte-
grava amb l’edifici, com per exemple incorporada en una 
columna. Per altra banda, cal destacar que Villa Savoye 
queda suspesa sobre la natura, ja que se sustenta sobre 
uns pilars que fan de potes i que recorden formalment a 
una taula.

Le Corbussier, també va crear un sistema estan-
darditzat per crear habitatges de manera eficaç i econò-
mica, per pal·liar amb la destrucció que va crear la Prime-
ra Guerra Mundial. L’habitatge i el sistema que va crear, el 
va anomenar Dom-ino, ja que la forma recordava i fun-
cionava de la mateixa manera que aquest joc. També la 
podem veure com una acumulació de pilars que suporten 
diferents plans i, per tant, estructuralment hi podem veure 
un símil amb l’objecte taula.
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abatibles. A França, en canvi, l’objectiu era elaborar taules 
que fossin fàcils de moure i, per tant, es buscava que fos-
sin el menys pesades possible. A més, es van començar 
a utilitzar cada vegada més les taules auxiliars, tauletes 
de nit, els tocadors, entre d’altres.

Al segle XIX, la taula fins i tot es va arribar a utilitzar com 
a tomba. Un exemple és la Table Top Tumb de Jerpoint 
Abbey, Irlanda; ja que la tomba té forma exacta d’una tau-
la de menjador. Marc Dubois ens fa un anàlisis d’aquesta 
i ens diu que la forma d’aquest objecte, és l’absència de 
la vida i de la persona que ha mort. Per tant, aquesta perd 
la funció clàssica de taula per convertir-se en un mitjà de 
comunicació, o un espai de record. (Dubois, 1996).

Arribats ja a aquests segles, ens adonem que el problema 
de dissenyar una taula, s'ha mantingut inalterable al llarg 
del temps. L'arquetip d'aquest objecte, és tan fonamental 
que inclús les tendències més radicals i innovadores que 
van aparèixer a finals del segle XIX i principis del XX, van 
ser incapaces de generar noves taules. Això és degut al 
fet que sempre s'ha buscat la utilitat d'aquesta i, per tant, 
la insuportable necessitat d'una superfície completament 
horitzontal. És per això, que qualsevol que repassi la his-
tòria de la taula arribarà inevitablement a la conclusió de 
què les taules que es creen són reinterpretacions de les 
existents. Tot i això, s'han generat taules molt fascinants 
que s'han convertit en un clàssic de la història del moble 
del s.XX.

Com s’ha dit, el fet que les tendències modernes 
no realitzessin gaires modificacions formals a la taula, no 
significa que aquest objecte tingués menys valor que una 
cadira o una casa. Hi ha exemples a l’època com diu l’ar-
quitecte belga i escriptor d’art i disseny Geert Bekaert que 

Anon. s.XIX. Table Top 
Tumb. Jerpoint Abbey, 
Irlanda.

[ Descripció ] Tomba 
amb forma de taula.
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Dels anys 50 destaca la taula el·líptica Elon Gated de 
Charles & Ray Eames (1951). Una taula que podríem dir 
que és la hortizontalitat de la casa moderna (Dubois, 1996, 
p.35). És a dir, el reflex de l’essència de l’època, un fet que 
es repeteix al llarg de la història.

Dels anys 70, cal destacar les taules de Supers-
tudio “mesa Quaderna” de 1970, un col·lectiu d’arquitec-
tes que no buscaven crear noves formes o crear un nou 
mobiliari; sino que estaven interessats amb la manera en 
què vivim, i en com ens relacionem amb els objectes. A 
més com diu Adolfo Natalini (component del mateix grup) 
el que buscaven era fer una crítica al sistema, sobretot al 
consumisme i a la necessitat d’adquirir objectes constant-
ment. (Natalini, 2015)

És per això, que van crear mobles amb formes 
ambigües, on mitjançant el joc podies disposar-los se-
gons l’ús que els hi volguessis donar. D’aquesta manera, 
deixaven lliure la interpretació individual, et converties en 
el dissenyador del teu propi moble i eliminaven l’expecta-
tiva i la categoria d’utilitzar un objecte per cada funció  
o necessitat.

Eames, Charles. 1951. 
Elon Gated. Estats Units.

[ Descripció ] Taula 
el·líptica que reflexa la 
modernitat de l’època.

Courtesy,Zanotta. 1969-
1972. Una foto d’època de 
la sèrie Misura M. Casa 
Carvajal, Madrid.

[ Descripció ] Diverses 
peçes del projecte Qua-
derna de Superstudio. 

LA
 T

A
U

LA
 P

RE
N

 F
O

RM
A

D’aquesta època també cal fer èmfasi de la visió avant-
guardista de l’època, també la investigació i utilització de 
nous materials per tal de crear aquest objecte. De vega-
des les taules eren fetes de formigó o bé de linòleum. 
A més cal destacar, la tendència minimalista a reduir la 
taula a la seva forma més essencial i pura.

En un bon exemple de tot això les primeres cases 
dissenyades per Gaston Eyssenlinck, concretament la 
casa Dewaele on la taula s’integra amb el mobiliari. Un 
altre exemple és el menjador de Mies Van der Rohe, a la 
casa Tugendhat a Brno (1928-1930), on la paret de fusta 
arquejada segueix la forma de la taula rodona que hi ha a 
l’estança. També, cal dir que va ser una època en el que 
van recuperar la idea històrica de dos cavallets triangu-
lars per fer de suport a la taula, com la taula taller que va 
dissenyar Marcel Breuer per la Bauhaus (1926) .

Le Corbussier. 1914. 
Dom-ino.

[ Descripció ] Maqueta de 
la casa Dom-ino. 

Mies,Van der Rohe,. 
(1928-1930). Casa Tu-
gendhat. Brno.

[ Descripció ] Menjador 
de la casa Tugendhat on 
podem veure que la paret 
s’adapta a la forma de  
la taula.
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Mari,Enzo,. n.d. Autopro-
gettazione.

[ Descripció ] Llibre 
Autoprogettazione.

Mari,Enzo,. n.d. Autopro-
gettazione in miniatura.

[ Descripció ] Maquetes 
de la col·lecció Autopro-
gettazione.
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Enzo Mari amb la seva obra Autoprogettazione, Proposal 
for an Auto-design (1974). A la dècada dels 70-80, Mari va 
començar a enviar les instruccions de Autoprogettazione 
de manera gratuïta a qualsevol que li enviés un segell. 
Aquestes instruccions constaven de tot el procés per 
construir-te un mobiliari simplement amb taulers de pi i 
claus. L’objectiu que tenia amb aquest projecte, era donar 
importància als materials i al procés de construcció, on 
l’usuari ja no és un consumidor, sinó que és qui cons-
trueix l’objecte. Per ell l’aspecte funcional i l’eficiència de 
l’elecció dels materials, han de prevaldre sempre sobre 
qualsevol consideració estètica. (Mari, n.d. ). 

A més, també volia fer una crítica al sistema de 
producció industrial, ja que tothom excepte el comerç i la 
indústria podien utilitzar els seus dissenys per produir-los.

Com s’ha vist molts dissenyadors han buscat 
incansablement variants de la forma bàsica de la taula, 
especialment a partir de 1985, com les taules proposades 
per Jasper Morisson, Eduardo Souto, Vico Magistretti, 
Jean Nouvels,… O actualment al segle XXI Curro Claret, 
Daniele Regazzo,… En conclusió, la invenció d’aquest 
artefacte justifica la importància de la taula al llarg de la 
història i la vida de l’ésser humà.
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«La taula m
arca els tem

ps, 
es converteix en el lloc 

on apareix la regularitat 
dels àpats, im

plicant la tem
poralitat  

dels m
ateixos, ja que els individus 
es reuneixen a hores 

predeterm
inades per m

enjar».

Pérez . Á
ngeles, M

,. 2017, p.401
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Per què una taula significa tant? Depenem d'aquest objec-
te quotidià més del que ens pensem, ja que constitueix 
el punt neuràlgic per excel·lència d'expressió. Forma part 
del nostre entorn, de la nostra quotidianitat, ens modela i 
interpel·la amb nosaltres (Dorenbaum, 2019). Té la capaci-
tat de reunir, de provocar debat, consens, de recordar, és 
un símbol social, un lloc nostàlgic, un lloc on treballar.
Amb paraules de Maurício mesa (2015), «la mesa es un 
término»; ja que si busquem el seu significat podem tro-
bar una definició més superficial d'ella. Segons el diccio-
nari DIEC2, és un Moble que consisteix en una peça llisa i 
plana sostinguda horitzontalment per peus o petges, que 
serveix per a menjar, escriure, treballar, jugar, etc. Una 
taula de noguera, de roure. Una taula de pedra. Una taula 
d'escriure. Una taula de ping-pong. Una tauleta de cosir. 
Una taula de cafè. Una taula rodona, quadrada.

Tal com diu el filósof Pelayo García Sierra la defini-
ció d’aquest objecte és rídicula i banal, només podem co-
neixer la seva forma i la seva utilització formal. Ell mateix, 
ens diu que «Es preciso que la estructura de la mesa vaya 
referida, en todo caso, a las operaciones humanas, puesto 
que se trata, desde luego, de una estructura antrópica: la 
morfología de la mesa se desvanece, desde luego, ante 
el gato que se refugia bajo sus patas, como si fuese un 
abrigo, o una casa». (García, n.d.). 

Pel dissenyador Maurício Mesa Jaramillo (2015), els ob-
jectes tenen ADN propi i si reconeixem clarament cada 
un d’ells, és perquè al llarg del temps tot i que s’han anat 
modificant estèticament, conserven la seva característica 
principal, la seva essència. «Ese ADN o herencia genéti-
ca hace que la semiótica de un objeto sea contundente, 
pues ‘habla’ un idioma conocido y reconocido por un 
público determinado». (Jaramillo, 2015, p.122). Així doncs, 
podem dir que la descripció més banal és l’ADN de la 
taula format per un tauler i potes «la mesa es el suelo de 
las manos» (García, n.d.).
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«La mesa es un escenario
individual y sobre todo
colectivo, en el que se pone
de manifiesto de forma muy 
reveladora el modelo huma-
no y social. La alimentación, 
la necesidad vital, compar-
tida con los animales, los 
seres humanos la han con-
vertido a lo largo del tiempo 
en una compleja construc-
ción social y cultural,  en 
cada momento histórico 
responde a unos códigos 
muy concretos». 

(Pérez, 2012, p.365)

El cert és que quan ens reunim 
al seu voltant, apareixen una sèrie 
normes socials que condicionen 
la conducta humana; aquestes són 
construccions socials i culturals 
que s’han anat establint al llarg del 
temps i que, per tant, ja formen 
part del nostre llenguatge ver-
bal-no verbal. 

Com diu el filòsof i so-
ciòleg George Simmel «La socia-
lización (…) también exige una 
satisfacción estética, producto  
del entorno social que rodea al 
individuo. Por eso los modales  
son los preceptos regulativos  
supraindividuales manifiestos  
a la hora de comer».(Simmel, 1986, 
p.265). Amb altres paraules, la 
taula ha estat l’escola del compor-
tament i hàbits que s’han anat  
desenvolupant, és la reconfigura-
ció de les relacions entre l’home  
i l’objecte (taula). 

 Anon,. 1900. And be mannerly at 
table. Anon encyclopedia.
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Un exemple de jerarquia són els animals, ja que 
segueixen uns rituals a l’hora d’aproximar-se amb 
el menjar; de la mateixa manera, els humans van 
crear una sèrie de protocols per respectar-se  
i millorar la convivència. Igualment, podem dir 
que quan la taula es converteix en un espai so-
ciològic, se sotmet a l’estètica, l’estil i l’estigmatit-
zació. Amb paraules del dissenyador basc Martín 
Ruiz de Azúa «Comer es una actividad altamente 
codificada» (Azúa, 2010, p.11). 

Aixó ens remet a la idea que defensa 
María Ángeles Samper «La socialización exige 
una serie de modales que son sometidos a los 
principios estéticos y sociales del comer, que van 
desde la forma correcta de tomar el cuchillo y el 
tenedor hasta los temas adecuados para conver-
sar en la mesa» (Pérez, 2012, p.366). 

S’ha de tenir en compte, que podem diferenciar 
dos conjunts de normes que tenen finalitats di-
ferents però que irrompen de la mateixa manera. 
Per un costat, hi ha les maneres, en altres parau-
les; totes les normes estètiques al voltant de la 
taula. Per altra banda, la jerarquia, la qual denota 
l’estatus social segons el lloc en el qual et posi-
ciones a la taula. Com s’ha dit, ambdues suposen 
unes imposicions dissenyades per denotar educa-
ció i històricament per indicar poder o pobresa. El 
cuiner Andoni Luis Aduriz i el filòsof Daniel Inne-
rarity van afirmar aquest últim fet «A lo  largo  de  
la  historia,  el comer,  de  la  misma forma  que  
el vestir,  el construir  o  el vivir,  ha  servido  para 
identificar  la posición  de cada  uno  en una  so-
ciedad  diseñada  para  la  vista» (Aduriz, Inneera-
rity, 2012, p.59). George Simmel, ens explica que 
el fet de menjar no només ens comunica el que 
sino tambe ens comunica com és una societat, la 
seva cultura i els seus valors (Simmel, 1986).

Anon,. 1930. Family sitting  
at the table.
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D’igual manera com si forméssim part del 
joc, la taula manifesta l’ordre social, ens 
delimita ens ordena i ens jerarquitza.

Un camp de futbol té uns espais, uns límits, 
unes normes, uns rivals, unes jerarquies,  
un joc,…
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Camp de vòlei

Camp de bàsquet

Camp de tenis
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Camp de beisbol

Camp de ping-pong

Camp de futbol
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Bruno, Nicolas,. n.d. Hombre sen-
tado en una silla enfrente la mesa.

Anon,. s.XX. Banquete de princi-
pios del siglo XX con la presencia 
de José Lázaro Galdiano.
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Com s’ha esmentat a l’apartat anterior, antigament 
a la taula només hi seien aquelles persones que 
eren més respectades i importants (Pérez, 2015). 
A més, en aquells anys, era habitual que les dones 
mengessin a terra o de peu, a mujeriegas (Pérez, 
2015, p.367). Així doncs, només quedava espai per 
la figura masculina de la família de més edat o bé 
altres homes que segons el seu rang els hi tocava 
asseure’s a un tipus de cadira o altre.

La forma de la taula condiciona la manera en que 
ens hi relacionem. Si la taula és rectangular, la 
persona de categoria superior seu al capçal, és 
a dir a un dels extrems curts, i per tant, destaca 
respecte als demès. 

En resum, tal com considera María Ánge-
les Pérez Samper «La mesa manifiesta el orden 
social en todas sus escalas, desde el cotidiano 
orden familiar en el ámbito doméstico, al orden 
estamental» (Pérez, 2012, p.367). La mateixa histo-
riadora, explica i afirma que durant l’època moder-
na, el costum eren les taules ordenades, és a dir, 
la col·locació de les persones segons la jerarquia. 
En contrast, també hi havien taules desordenades 
que depenien de l’atzar, com en el cas de les po-
sades en que els comensals, s’anaven seient a la 
taula segons la seva arribada (Pérez, 2015). Aques-
tes últimes permetien que persones de diferents 
cultures o rangs socials que potser mai haguessin 
intercanviat cap paraula, tinguessin un moment 
on conversar i compartir.  

Tornant al mateix punt de la forma de la tau-
la, convé ressaltar que les taules circulars o bé 
quadrades són equitatives, ja que no es poden 
fer distincions quan les persones es posen al seu 
voltant. En conseqüència, com que som persones 
de costums i estem habituats a les normes, quan 
ens acostem a la taula, de manera automatitzada 
seiem al lloc que tenim preconcebuda a la ment  
i que se’ns ha assignat socialment.
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Pel que fa a les maneres, tot i que sobretot a la 
postmodernitat estan perdent força, segueixen 
essent importants en moltes taules de l’actuali-
tat. A qui no li han dit mai: Amb el el menjar no 
es juga, no apollis els colzes, no cantis a la taula, 
no et posis el ganivet a la boca, tanca la boca, 
no t’aixequis abans d’hora, no gesticulis amb els 
coberts a la mà… Tal i com diu l’investigador David 
Michael Kaplan «Manners regulate the appearan-
ce of the table, the cleanliness of the diners, the 
placement of the hands and feet, the usage of 
utensils, the manner of eating (including chewing, 
licking, and swallowing), regulation of the eyes, 
conversation topics, and belching» [Els modals 
regulen l’aspecte de la taula, la neteja dels comen-
sals, la col·locació de les mans i els peus, l’ús dels 
estris, la manera de menjar (inclòs el mastegar, 
llepar i empassar), la mirada, els temes de conver-
sa, i eructes] (Kaplan, 2012, p.11). George Simmel 
assenyala que «La regulación de los modales, su 
sometimiento a normas según principios estéti-
cos, es una consecuencia de la socialización de la 
comida» (Simmel, 1986, p.403). 
 
En conclusió, podem dir reunir-se a la taula es una 
institución social (Simmel, 1986),  
es decir, un conjunto  de prácticas reguladas por 
normas sociales que dirigen la socialización del 
individuo con el resto de la comunidad. 

A més, podem dir que totes aquestes nor-
mes i construccions al voltant de la taula, suposen 
uns moviments corporals poc naturals i pressió 
per actuar correctament.
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Spoerri.D,. 1972. Tableau piège. 
Museum of modern and contem-
porary art Bolzano.

The Doubt Foundation descriu la seva obra com 
una «arqueología de la comida». En poques parau-
les, podríem dir que són com mapes topogràfics 
d’interacció humana, de l’amistat i les relacions 
socials on transcorren polisèmies de diferents 
trobades i situacions. La representació de Spoerri 
s’allunya de lo banal  fent una artisificació dels ob-
jectes de la vida quotidiana «se  presentan  como  
huella  de  la  experiencia  vital  que allí transcu-
rrió». (Ramirez,  2009,  p.128).

Aquest principi és compartit per l’artista 
i escriptor suísss Daniel Spoerri amb la seva obra 
Tableus pièges on parla de la taula com un símbol 
de record i com un testimoni dels costums de 
l’època. Això ho fa immortalitzant taules de diver-
sos restaurants amb els seus pertinents objectes 
i restes de menjar. Ell mateix explica el seu pro-
cediment: «Objetos  encontrados  casualmente  
en  situación  de  desorden  o  de  orden  se fijan 
a su soporte exactamente en la posición que se 
encontraban. La única cosa  que  cambia  es  la  
posición  respecto  al  observador:  el  resultado  
se declara un cuadro, lo horizontal se vuelve verti-
cal. Ejemplo: los restos de un desayuno  se  pegan  
a  la  mesa  y,  junto  a  la  mesa,  se  cuelgan  en la  
pared». (Spoerri, 1961-63 citat a Bres, n.d.).
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Ha passat de ser un artefacte completa-
ment funcional per tal de tenir a l’abast els ob-
jectes o bé per realitzar ofrenes, a ser el mitjà de 
comunicació per excel·lència, mitjançant la kinè-
sica, és a dir el llenguatge i gests corporals o bé la 
comunicació verbal. La historiadora María Ángeles 
Samper al seu llibre Mesas y cocinas en la España 
del siglo XVIII afirma que totes les taules estan 
plenes d’història «Mesas reales y mesas nobles, 
mesas ricas y mesas pobres, mesas ordenadas y 
mesas desordenadas, mesas refinadas y mesas 
vulgares, en cualquier caso mesas cargadas de 
historia, que son potentes signos sociales y cultu-
rales, representativos de un lugar y de una épo-
ca». (María Ángeles Pérez Samper, 2017, p.401).

La taula al llarg del temps, com he dit anterior-
ment ha anat mutant i s’ha anat adaptant segons 
les necessitats de l’ésser humà. El cert és que ha 
transcorregut per tants contexts i ha adoptat tan-
tes formes, que la història de la humanitat es po-
dria explicar a través d’ella. El treball de Yissel a la 
Persistencia del pasado a través de los objetos del 
presente (2012) assenyala que «nuestra existencia 
no solo está rodeada de objetos, sino que muchas 
veces se define a partir de estos (…) de manera 
análoga, nuestra historia personal se construye 
a partir de los objetos que elegimos conservar» 
(Yissel, 2012, p.118).
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El que sabem d'aquest artefacte és que és un 
espai històric, un depositario de memorias (Yissel 
Hernández R., 2012, p.101) que va desapareixent 
individualment i col·lectivament. En altre paraules, 
ens pot remetre als reliquiaris, segons DIEC2 una 
«capsa, estoig, on hom conserva una relíquia o 
relíquies». Al cap i a la fi, el que ens queda de la 
taula, és la seva forma la seva memòria històrica, 
els records que queden impresos a l’objecte com 
un cop, un tall, una rascada, una conversa, una 
taca en el mateix objecte. Yissel explica com les 
emprentes tangibles construeixen significats que 
es poden interpretar «…las huellas, consideradas 
como evidencias sensibles, superan la intangi-
bilidad y lo efímero de las imágenes mentales al 
tomar forma escrita, gráfica o material». (Yissel 
Hernandez Romero, 2012, p.100). 

No podem parlar de la seva memòria com a tal 
sense el seu record, ja que el record és l’estímul 
que activa la memòria per reviure el passat que 
hem oblidat. En resum, no només ens quedem amb 
el que hem viscut en aquell moment, sinó que en 
mirar l’objecte i el seu rastre recordem i revivim 
tots aquells instants i moments viscuts. «No solo 
percibimos los objetos, sino que los experimenta-
mos de tal forma que la idea que tenemos de ellos 
en nuestra mente y la experiencia vivida por medio 
de ellos se vuelven inseparables». (David Doren-
baum, 2019).

Aquests raonaments, ens porten a pensar 
que la taula reflecteix fidelment el ser de les per-
sones i la seva cultura, i en aquest moment, se’ns 
obren un ventall de qüestions. La història es pot 
explicar a través de la taula? I si ens pogués parlar?
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UN LLOC ON  
(RE)TROBAR-SE

UN LLOC ON  
(RE)TROBAR-SE
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Tal i com podem veure, aquest concepte és molt 
complex, ja que hi convergeixen més aspec-
tes dels que s’hi descriuen en la definició en sí. 
Amb paraules de la doctora Mabel Gracia en el 
seu llibre Somos lo que comemos. Estudio de la 
alimentación y cultura en españa. «La noción de 
comensalidad es compleja: Quienes comen en 
la misma mesa, los que toman ritualmente el pan 
en común, se convierten en compañeros cum 
panem, promoviendo el refuerzo de sus vínculos 
sociales o fundando comunidad». (Gracia, 2001, 
p.180). El filòsof Josep Maria Esquirol al seu assaig 
sobre La resistència íntima corrobora amb altres 
paraules que els companys són els qui compar-
teixen el mateix pa. (Esquirol, 2015).

En canvi en els diccionaris, s’ha necessitat una 
definició més concreta. Tal i com queda reflectit 
al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut 
d’Estudis Catalans (DIEC2) i a la Real Academia 
Española (RAE) el mot comensal prové del llatí Co 
= compartir, Mensa= taula. Ambdós descriuen el 
mot com les persones que comparteixen l’àpat en 
un mateix temps i espai; etimológicament, com-
partir la mateixa taula. 

Bartolomé, Esteban,. 
1945-1946. San Diego  
de Alcalá dando de  
comer a los pobres.

[ Descripció ]  
San Diego compartint  
el menjar amb els pobres. 

La paraula comensal té sinónims com convidat, hoste 
i invitat; un mots que donen lloc a la comunicació dels 
«quines comparten la misma mesa» (Samper, 2017 p.366).
En altres paraules, un indret on entaular relacions socials 
a través de temes i experiències en comú. N’és un bon 
exemple si et conviden a un event on hi participa una 
taula, ja que et posibilita un espai on comunicar-te entre 
aquells que la comparteixen.
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diferents maneres al llarg de la història (Fernández 
y Morán, 2018) els rituals que s’han anat creant 
i les construccions socials que s’han establert 
al voltant de la taula, han fet que la manera de 
asseure's i relacionar-se hagi anat canviant.

La comensalitat, no existeix de la mateixa manera 
per totes les espècies. Tal i com assenyala Eduard 
Maury (2010) els humans […] són qui han creat 
unes “lleis” i modals socials que fan comportar-se 
d’una manera concreta. Tot i això, podem trobar 
d’altres éssers, que tot i no tenir unes normes en 
concret, sí que segueixen una jerarquia i un ordre 
a l’hora de compartir els aliments, com podem 
veure en el cas dels lleons. Les femelles que són 
les encarregades de caçar, consumiran part de la 
presa al lloc de la matança; el líder masculí serà 
el següent en menjar. A partir d’aquí, els cadells 
seran els últims i per tant, moltes vegades es que-
daran sense, el que derivará en molts casos 
a la seva mort.

Christine y Denis-Hout 
Michael,. n.d. Una mana-
da de leonas hambrien-
tas devoran un ñu.

[ Descripció ]  
Lleones menjant.



UN PLA A L’ESPAI

58 59

La finalitat de la comensalitat, és enfortir les relacions per 
tal de crear grup i comunitat. Els humans no poden no co-
municar (Watzlawick, 1971), ja sigui a través del llenguatge 
corporal (kinésica) o bé a través de la paraula, però també 
a través del menjar. Tal i com assenyala el filòsof Josep 
Maria Esquirol «La vida en comú depèn del fet de menjar 
plegats» (Esquirol, 2015, p.8). 

Compartir, gaudir i estar junts a la taula, ja sigui 
per esmorzar, dinar, sopar o bé simplement per estar un 
moment junts, construeix relacions sanes i positives entre 
persones; a més a més, consolida i enforteix la comunitat. 
Amb paraules de la historiadora Pérez «La mesa, como 
fenómeno socializado y estructurado, se pone en eviden-
cia en los ritos de comensalidad, cuya función primordial 
es estrechar las relaciones de los miembros del grupo o 
comunidad». (Pérez, 2017,p.367).

Tal com s’ha dit, ser comensal és compartir la mateixa 
taula, el mateix pa cum panem. Si analitzem aquesta últi-
ma expressió podem veure que antropològicament ha tin-
gut una gran rellevància en altres àmbits i esdeveniments 
socials. N’és un exemple les religions, ja que han convertit 
la taula i l’aliment com uns elements simbòlics de comu-
nicació. Ho podem veure a L’últim sopar de Jesucrist, un 
moment en el que tots mengen pa i beuen vi per última 
vegada en comú. Simbólicament pels católics, significa el 
cos de crist. «I va agafar el pa, va donar les gràcies i el va 
trencar i el va donar, dient: «Aquest és el meu cos donat 
per vosaltres, fes això en record de mi.» ( Lc 22,19, NIV ). 
Podem dir que per els católics, la comensalitat també és 
fonamental i el missatge que es vol donar és la relació i el 
lligam que s’estableix entre aquest personatge i els seus 
deixebles a la taula.

Consegüentment al concepte que hem esmentat 
anteriorment, podem trobar més paraules del diccionari 
d’arrel llatina que ens recorden i que signifiquen el mateix 
fet de compartir els aliments; en concret, les paraules 
com company, companyia o acompanyar, fan referència 
d’igual manera a tots aquells que comparteixen el pa (co 
= comedere = comer, panis = pan, “comer del mismo pan). 
També la paraula convit que prové de cum vivere (viure 
junts), un mot que l’hem acabat adoptant per ser un 
sinónim de menjar col·lectivament. U
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Durant els darrers temps i especialment en el transcurs 
del postmodernisme, les formes de comensalitat han anat 
canviant, tant en l'espai públic com en el privat. Com he 
dit, la sociabilitat al voltant de la taula, sempre ha format 
part de la nostra cultura; però últimament vivim en un 
món cada cop més accelerat, fent que aquesta pràctica 
social s'hagi desplaçat sobretot als caps de setmana.

A més, menjar sols, moltes vegades coincideix 
amb el fet de menjar malament (poc sa). La taula para el 
temps i ens fa baixar el ritme, un parèntesi físic i psicolò-
gic. Amb paraules de Pérez «La mesa marca los tiempos, 
se convierte en el lugar donde aparece la regularidad de 
las comidas, implicando la temporalidad de las mismas, 
pues los individuos se reúnen a horas predeterminadas 
para comer» (Pérez, 2017,p.366). N’és un exemple el ban-
quet «va dibujando un esquema determinado de orden a 
la hora de comer» (Pérez, 2017,p.366).

NPR,Music. 2021. Tiny 
Desk (Home) Concert. 
Casa Carvajal, Madrid.

[ Descripció ] Concert 
de C.Tangana durant 
la pandèmia Covid-19. 

Així doncs, tot i que la taula té múltiples usos, podem dir 
que ha perdut la seva pràctica principal com la de com-
partir el menjar. Tal com afirmen els teórics Andoni Luis 
i Daniel Innerarity «La realidad  social  colectiva  ya  no  
está  organizada  en  torno  a  la  alimentación. Se podría  
incluso  decir  que  comer  ha  dejado  de  ser  una prácti-
ca  social  y  se  ha  convertido  en  un  asunto  individual,  
casi privado». (Aduriz, Innerarity, 2012 p.172). El socióleg 
José Luis Fernández Casadevante Koisi i la doctora en 
arquitectura Nerea Morán Alonso afirmen el mateix fet 
«Y es que la comensalidad —las normas y valores que 
enmarcan culturalmente el acto de comer— ha perdido 
influencia frente a la alimentación entendida como una 
agregación de actos individuales y aislados, un continuo 
tomar de aquí y de allá cuya imagen ilustrativa sería la de 
un picoteo más o menos constante». (Fernández, Morán, 
2018, p.24).
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jar i està intrínsecament lligada amb el fet de conviure i 
rebre. Moltes vegades, en el moment en què decideixes 
formar part d’una mateixa taula, estàs decidint formar 
part del mateix grup i de la mateixa família, i és per això, 
que aquest fet també és un signe d’instint primitiu, ja que 
es té confiança mútua per compartir el menjar i no morir 
“enverinat”. No hi ha dubte, que el fet de menjar passa de 
l’animalitat cap a la humanització, pel fet que és la coexis-
tència dels éssers, la comensalitat i l’hospitalitat.

DaVinci, Leonardo. 1495-
1498. La última cena.

[ Descripció ] Imatge  
de la religió cristiana on 
apareix Jesús compartint 
el últim sopar.

Anon. n.d. Bruixes pre-
nent el te.

[ Descripció ] Bruixes 
prenent el te.

Com diuen Aduriz i Innerarity és fonamental sen-
tir-se còmode amb qui t’envolta. Amb les seves paraules 
«(…) un espacio de relajación que impulse la convivencia 
y el intercambio. Se trata de establecer un marco de cor-
dialidad en torno a los alimentos que facilite aprender de 
los demás, que admita formas de hacer y pensamientos 
distintos, que estimule el razonamiento crítico e incluso 
ayude a reconocer las propias limitaciones» (Aduriz, Inne-
rarity, 2012, p.118-119). Tot i això, de vegades a la taula s’hi 
reuneixen persones no afins on hi “mal rotllo”, ja sigui per 
temes laborals, familiars... De vegades, et porta a inter-
pretar un paper en el qual et sents afligit i incòmode, i és 
quan apareix la figura de l’actor-comensal.
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Com he dit, el sistema actual, les jornades laborals i la hi-
perproductivitat, ha generat noves maneres de consumir 
els aliments i, per tant, el desús de la taula en comunitat. 
Un dels exemples de la mutació de la comensalitat és el 
cas del fast food, un sistema d'alimentació que afavoreix 
a la incomunicació. Tal com afirma Gabriel Soler «Es el 
caso de las redes de ‘comida rápida’ o las bandejitas de 
‘comida’ sobre las mesas y escritorios de trabajo, donde 
la falta de tiempo es el requisito inicial para obtener lucro 
rompiendo así la comensalidad, mutando los lazos que 
se crean y recrean entre los trabajadores en el tiempo de 
comensalización en el comedor de toda empresa de pro-
ducción o de servicios, incluidas la mayoría de las oficinas 
públicas» (Gabriel Soler, 2015). Aquestes ”bandejitas de 
comida” pasarien a ser la taula de l’actualitat.

En aquest sentit, aquest nou model, ha vetat l'intercanvi 
de coneixement a la taula i la sobretaula, aquest últim és 
just el moment després de menjar, un període de descans 
en el qual xerrar amb els companys, amics i familiars. Tot 
i aixó, com diu Andoni Luis Aduriz i Daniel Innerarity (…) 
el  individuo  ha  ganado  una mayor  autonomía  en sus  
elecciones,  se ha  desvinculado progresivamente  de 
esos encuadramientos  sociales: tiempos,  ritos,  co-
mensales  se  imponen  con  menos  rigor  y formalismo. 
(Aduriz, Innerarity, 2012 p.)
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Maneres, normes i jerarquies. La memòria, el record, el rastre físic i mental. Què és taula? 
Què és per tu una taula? (Imatge) Com és la taula de casa teva? (Imatge).

QÜESTIONARI

Per tal de conéixer l’opinió i el significat que té 
la taula pels altres, es va decidir a dur a terme una 
sèrie d’accions participatives que englobessin els 
temes en qüestió. 

En primer lloc, es va realitzar un qüestio-
nari amb l’objecte present, on les persones tenien 
l’oportunitat d’interactuar amb l’objecte de la 
manera que ells creguessin. En segon lloc, es va 
dur a terme un qüestionari en format digital, on es 
continuaven preguntant diferents qüestions i es 
demanaven dues imatges; la primera preguntava: 
Què és per tu una taula? La segona havien d’enviar 
una imatge de la taula de casa seva. Per acabar, es 
va demanar a diferents persones que dibuixessin 
un mínim de 5 taules, d’aquesta manera podíem 
saber quin era el seu concepte de taula.
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nos comunicamos, pero si lo consideraria un dispositivo 
que propicia la comunicación. Genera un espacio fisico y 
temporal para hacer una pausa, estar, hablar y pensar. [11] 
Si, sens dubte. [12] Penso que normalment si,ja que a la 
hora dels àpats és quan majoritàriament poden coincidir 
tots els membres de la família. [13] És un lloc de trobada. 
[14] Sí, tota la raó, ho és. [15] I tant.

[1]  Si! Per exemple, de petita m’amagava sota la taula 
i a vegades dibuixava coses a la part d’abaix que no es 
veia. Ara quan miro sota la taula, els dibuixos segueixen 
allà :) [2]  Recordar compartir-la amb els que ja no hi 
són. Converses i riures. Els llocs i tovallons de cadascú… 
[3] Records sobretot a les celebracions d’aniversaris, 
dinars o sopar de nadal, cap d’any, sant esteve, pasqua, 
festa major, sant joan... la taula em porta a sopars amb la 
familia o recordes els que estan i els que ja no estan amb 
tu. Encara q l’utilitzem mes en el nostre dia a dia pero el 
record em remet a aquells moments. [4] No ho hagues 
dit mai, pero si. Dinars curiosos i de retrobaments, de 
celebració. Jocs de taula, dels ràpids i dels que no pares 
de riure. [5] A mi no m’agrada seure a la taula sempre 
intento al sofa o una butaca no se [6] Quin es el motiu 
pero no m’agrada massa. [7] Creo que es un espacio 
donde se nota la presencia al igual que la ausencia. [8] Es 
un lloc on fem coses en familia, lloc de feina es un espai 
polivalent, un objecte de record. [9] Si, infantesa. [10] 
Asocio la mesa a muchas situaciones, buenas y malas...
por lo tanto si, es un espacio de recuerdo. Como ejemplo, 
estar comiendo en la mesa con mi familia y escuchar el 
telefono. Levantarme para atenderlo y recibir una muy 
triste noticia. [11] Les festes de Nadal. [12] Penso que si, 
donat que jo recordo sempre moltes persones i events 
que haviem celebrat com aniversaris o Nadal. [13] Si, la 
taula de Nadal o de l’institut. [14] A la cuina on fèiem vida 
al pis familiar on vaig viure els primers quinze anys de la 
meva vida. [15] En la mesa siempre hay buen rollo y es 
donde no hay distracciones y puedes contar como ha ido 
tu día. En mi casa siempre se cena en la mesa ya que es 
el único momento del día donde todos estamos en casa 
y es muy agradable [16] Si. Records d’infantessa reunits 
al voltant de la taula amb els avis, pares, germans, cosins, 
tiets, etc. Menjars compartits amb sobretaula llarga, jocs 
de taula compartits!! [17] Sí, també. Records d’infància, 
família, amics, treball... [18] Si… a la família, bons amics i 
bon menjar!

— La taula té memòria i rastre físic, creus que és 
un espai de record? Quins et remet?

Q
Ü
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RI— De vegades la taula exigeix una sèrie 

de «maneres». T’has sentit pressionat  
a seguir protocols a taula? Per exemple... 
No recolzis els colzes, amb el menjar no 
es juga, no t’aixequis abans d’hora!

— Creus que la taula és  
el lloc on més ens comuni-
quem? Podem dir que és un 
dipositiu de comunicació?

[Resposta 1] Si. [2] Si, tots ells! [3] Vestir-se, mòbil fora, 
esperar a que tothom segui per començar a menjar [4] 
Si, sobretot en el tema colzes al ser esquerrà! I de no 
jugar amb el got de la taula, de separar el menjar meu i 
de me germana perquè ella es celíaca i per tant sempre 
es senta separada de la resta o jo de la resta haha [5] 
Si… [6] Sí, más en mesas con gente con la que no estoy 
acostumbrada a comer ya que no se que límites ponen 
a estos aspectos. [7] No fer soroll, colzes a la taula, 
no movil, no aixecarse, no tv, [8] Si, segons amb qui o 
on comparteixes [9] Si. [10] No te levantes hasta que 
termines de comer. [11] No pongas los pies en la mesa. 
[12] Si, he estado siguiendo algunos de estos protocolos. 
[13] Si, jo no tenia mai gana i em forçaven a menjar. [14] 
Con la comida no se juega, hay que comer lo que te 
sirvan, no se usa el movil en la mesa y hay que esperar a 
que acaben de comer todos antes de levantarse. [15] SI. 
[16] Sí, de petita. [17] Alguns protocols si, altres no.

[1] Si. [2] A menys que hi hagi la TV encesa... [3] Ho és, 
amb els més propers. Amb el mòbil parlem amb tothom, 
però només amb els més propers compartim taula. [4] 
Abans em comunicaba bastant, ara miro netflix o twitch o 
youtube o el que sigui. Ha cambiat molt. Crec que a part 
de comunicació era de dir el que havia passat durant el 
dia, o mes o el q fos i era com certa manera una basant 
per cotillejar. semblem tots com avies cotillejant dels 
altres. [5] Podriem dir que si. [6] Si, Per be i per malament 
a vegades es incomlde seure a una taula amb algu 
perque et força a parlar i no sempre et ve de gust o hi ha 
un tema que no vols tractar. [7] Es un lloc que tendeix 
a la comunicació, pero no crec que sigui el que mes. Si 
es un dispositiu de comunicació. [8] Avui ja no, hi han 
transferencias. [9] [10] No sé si es el lugar donde más 
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Seuen com a cap de taula

Van canviant de lloc
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Seuen a un dels laterals

— La taula, és un taulell amb potes o unes 
estovalles també ho són? És a dir que podem 
considerar taula?
[1] Suposo que tot el que ens serveix per recolzar coses 
podria considerar-se taula... i qualsevol cosa que estigui 
a sobre en forma part. [2] Superfície horitzontal a una 
alçada aproximada de la panxa on posar coses. [3] 
L’estovalla es molt important, més que la taula en si, 
depen el paper q poses et remet a una celebració  
o una altre. Si poses abres de nadal de divuixos jaja ,  
ja m’entens. Pero sobretot pel rastre, perque es el pas  
del temps enun mateix espai. [4]La taula és la taula.  
Es un espai amb infinites posibilitats. [5] Taula considero 
principalment una taula tipo menjador, pero es una 
tauleta de sofá también la considero taula (tot i que  
a casa mai es diu taula a la tauleta del sofá). [6] Espacio 
de encuentro y comunicación. [7] Les estovalles també 
ho són, la taula podría ser un acte, no tant un objecte.  
[8] Tot. [9] Definiendo estrictamente, la mesa es una  
tabla con patas. Pero usamos expresiones como “poner 
la mesa” o “levantarse de la mesa” que hacen pensar 
en que es mucho más que eso. Podría incluir platos, 
cubiertos, comida, bebidas, sillas... [10] Cualquier 
superficie céntrica que permita crear un espacio entre 
individuos. [11] Qualsevol objecte que estigui format 
per un tauler horitzontal i que disposi d’un punt de 
recolzament. [12] Depèn del moment es pot transformar. 
[13] Les dues coses, i a més les persones que l’envolten. 
[14] Para mi una mesa es un sitio agradable con sus velas 
y su ramo de flores cuando no se usa. Y cuando se usa 
es todo el conjunto, con su mantel y sus cubiertos. Pero 
no es solo la mesa en sí. [15] La taula en si i tot el que hi 
tingui sobre forma part de la taula. [16] Un taulell amb 
potes, després hi ha complements segons l’ús que li 
volguem donar a cada moment. [17] Amb imaginació, tot 
es vàlid.

— A casa a taula, teniu un lloc assignat 
on seure o aneu canviant? 

[10 pers.] M’assec a un dels laterals. [3 pers.] M’assec com 
a cap de taula. [1 pers.] Si estic sola al cap de taula, si no, 
al mateix lloc lateral de sempre. [1 pers.] Som tres i seiem 
a la punta un tipo “presidente de mesa” i un a cada cost… 
[1 pers.] Ahora mismo voy cambiando pero de pequeña 
sí. [1 pers.] No tenemos sitio fijo en la mesa, cada uno se 
sienta donde quiere.
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— Com és la taula de casa teva?
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Què és per tu una taula? Quina forma creus que té? 

IL·LUSTRA
TAULES
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Respon el qüestionari intervenint a la taula.

RESPON
A TAULA
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Per tal de crear les peces, es dur a terme una traduc-
ció visual de les qüestions que es planteja el projec-
te, aquestes s’han anat insinuant i manifestant al 
llarg de la recerca, la investigació i les accions parti-
cipatives que s’han realizant. És per això, que per tal 
de comunicar les diferents preguntes, cada una de 
les peces respon a un tema de manera metafòrica en 
termes de comunicació gràfica. Aquesta sèrie de pe-
ces adopten forma de taula o estovalles i qüestionen 
diversos aspectes d’aquest objecte.

Aquest projecte no vol respondre a preguntes o generar respostes, vol 
fer partícip a l’espectador generant diàleg entre l’objecte i la persona; 
és per això, que s’ha decidit utilitzar una gràfica senzilla i austera. Per tal 
de provocar conversa i reflexió, es fa ús d’una veu molt propera i familiar 
que t’acosta, concretament amb l’ús i la reinterpretació dels refranys o 
frases populars. Cal dir, que l’ús d’aquestes dites també et parlen de la 
memòria històrica i et comuniquen l’hàbit que suposa la taula. A més a 
més, també s’ha volgut combinar la tradició i la modernitat, ja que tot 
i ser un objecte històric que ha acompanyat a l’ésser humà durant tota 
la seva existència, avui dia continuem conservant maneres de relacio-
nar-nos amb l’objecte que ara ens qüestionem.

87

Per acabar, cal dir que pel codi cromàtic s'ha decidit utilitzar el color 
blanc/crema i negre, uns colors que són l'expressió més genuïna i pura, 
i que tot i que sembli que passen desapercebuts, ens ajuden a captar el 
missatge de manera més clara i directa. A més a més, podem dir que són 
uns colors atemporals, i que sigui com sigui ens apel·len i ens apropen a 
la nostre part més emotiva.
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ESPer tal de aconseguir una cohesió gràfica i reforçar el missatge i el con-

cepte que es vol representar, s'ha emprat una tipografia principal que 
transita entre la modernitat i l'antiguitat; és per això, que s'ha decidit uti-
litzar la família tipogràfica holandesa Recife, dissenyada per la fonadora 
Luzi Type. Aquesta tipografia inspirada amb les fonts antigues holande-
ses, reprèn els recursos clàssics amb una estètica contemporània. Tant la 
versió de text com la display, ens proporcionen una excel·lent llegibilitat, 
nitidesa i sobretot humanisme. A més, la display se centra en el caràcter 
i juga més amb els contrasts. Per complementar la Recife s'ha decidit fer 
ús de la tipografia Graphik dissenyada per Christian Schwartz, ja que és 
més senzilla i el seu poc contrast i la seva gran alçada de x ens dona una 
gran versatilitat. 
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TAULA ETS TU? Són les primeres  formalitzacions 
del projecte i tenen com a objectiu principal fer 
pensar i qüestionar a l’espectador: 
Que fa taula la taula? És només un taulell amb 
potes? A cas no fa de taula un tauler inclinat? No 
ho és un tauler horitzontal penjat del sostre que 
sense necessitat de peus o de potes s’eleva sobre 
el terra? A cas no és un pla a l’espai? Quins són els 
límits d’aquest objecte?

Així doncs, podem dir que la idea de la taula no la trobem en la 
mateixa estructura, ni el mateix ésser humà, sinó en la relació 
de les mans humanes amb aquest objecte, ja que en el moment 
en el qual l'home es va alçar del terra i va començar a caminar 
deixant els braços penjant a l'aire, lluny del terra en el qual es 
trobaven, es va haver de crear el seu terra artificial. Amb paraules 
de Gustavo Bueno <La taula és el terra de les mans>.

Per tal de comunicar aquest missatge, es creen dues 
peces que pregunten concretament què fa taula la taula. Per 
un costat, es materialitza un tèxtil que remet a les estovalles de 
pícnic, ja que aquesta fa la funció de taula quan estem a l’exterior 
i no tenim una superfície on col·locar les coses. Però amb el sim-
ple gest d’estirar les estovalles a terra, estem delimitant un espai 
i, per tant, creem l’espai taula.

No tenim dubte que la taula forma part de l’imagi-
nari moble de la mateixa manera que una cadira o 
un armari, i si busquem al diccionari la seva defi-
nició la podem trobar com a tal. Però el concepte 
de taula no s’acaba aquí, va més enllà de la idea 
de moble. Com diu Gustavo Bueno (533m) la con-
dició de moble restringeix el concepte de taula 
fins a tal punt d’esgotar quina és la seva idea, i per 
tant, tenim d’ella una idea molt banal  
i estereotipada.
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Gràficament, el missatge queda integrat 
amb les estovalles i s’introdueix la tipo-
grafia d’una manera que la frase només es 
llegeix si estàs mirant la peça de lluny, si 
estàs a prop només tens la possibilitat de 
veure la quadrícula.

Per altra banda, i per reforçar el 
missatge, es crea una altre peça amb 
forma de pantaló que de manera indirecta 
ens diu que la falda, és a dir, la superfície 
que formen les cames d’una persona asse-
guda també ens fan de taula.  
Aquesta formalització segueix la mateixa 
gràfica que l’anterior i incorpora la quadrí-
cula inspirada en el vichy.
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Formalment i de manera similar, es replica 
una quadrícula que remet a les estovalles 
de vichy, un estereotip utilitzat a l’hora del 
pícnic. Aquesta s’acompanya d’una dita 
popular que s’ha alterat per transmetre un 
altre missatge, en aquest cas m’he apro-
piat de la frase <No busquis tres potes al 
gat> i s’ha modificat per dir <No busquis 
quatre potes a terra>. Amb això estem 
creant un dispositiu de comunicació i, per 
tant, un diàleg modificat per dir <No bus-
quis quatre potes a terra>. Amb això estem 
creant un dispositiu de comunicació i, per 
tant, un diàleg entre l’emissor (estovalles) 
receptor (l’espectador), dient de manera 
indirecta que no cal que la taula tingui 
potes perquè faci de taula.
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La següent formalització ens parla del rastre i el 
record que hi ha a la taula, ja que com hem vist a 
la investigació que s’ha dut a terme, els objectes 
són un depositari de memòria (Yissel, 2012). És on 
hi deixem la nostra empremta i el nostre rastre, i 
en certa manera es converteix part de la nostra 
història i vida.

D’ella percebem i recordem converses, 
olors, però també hi podem veure el rastre físic 
que va adquirint amb el temps, taques, cops... 
Marques que ens desperten i ens fan reviure tota 
mena de moments i instants dinars, sopars, cele-
bracions... Però de vegades també ens fa enyorar, 
ja que és quan veiem i notem l’absència de les 
persones que han marxat. 

Pel que fa a la peça, la idea consisteix a fer pensar 
i reflexionar; també fer partícip a l’espectador; és 
per això, que es materialitza un tèxtil estovalla, on 
l’empremta de l’humà queda reflectida.

La memòria i el rastre hi són representats 
en forma de taca, ja que les estovalles a la quoti-
dianitat sovint reben trossos de menjar, begudes, 
estripades que moltes vegades les deixen marca-
des i impossibles d’esborrar.

La peça et convida a perdre la por a la taca, li 
dona valor i t’incita a tocar les diferents marques 
que hi són representades. Aquestes hi són plas-
mades mitjançant una pintura termo cromàtica 
que en tocar et permet veure la teva empremta i 
desvetllar una paraula que té relació amb el que 
suposa la taula com espai de record. 

Textualment, s’inclou una frase que acom-
panya la peça i t’ajuda a entendre millor la finalitat 
d’aquesta; és per això que es fa ús del refrany «No 
és més net el que neteja, sinó el que menys em-
bruta» i se substitueixen alguns mots per dir: «No 
és més memorable qui més neteja, sinó qui més 
embruta». D’aquesta manera, la frase et comunica 
de manera indirecta que els moments que deixen 
rastre són dels que més tenim memòria, ja que en 
el moment en què veiem una taca ens pot trans-
portar en un moment concret.
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Aquesta peça ens parla de les jerarquies que hi ha 
a taula, ja que com sabem i hem vist anteriorment 
a la investigació, al llarg de la història hi ha hagut 
una sèrie de protocols i normes que assignaven 
un lloc on seure. Sobretot la figura masculina  
o bé la persona de més importància, era la que 
ocupava l’espai més elevat o el extrem més curt. 

Tal com comparteixen molts autors com el 
filòsof George Simmel, el dissenyador Martín Ruíz 
Azúa, la historiadora María Ángeles Pérez Samper,  
el cuiner Andoni Luis Aduriz i el filòsof Daniel Inne-
rarity, la taula i la socialització suposa una satisfac-
ció estètica i una sèrie de jerarquies que denoten 
històricament la classe social o representen  
una educació.

És per això, que amb aquesta peça es vol visibi-
litzar, però també fer criticar la posició en la qual 
t’has d’asseure conscientment o inconscientment.

En el meu cas, recordo molts menjars 
familiars on l’avi seia de cap de taula, una posició 
en la qual de vegades s’asseu el meu pare i no ens 
adonem del lloc que ocupem.

Per tal de posar en dubte i en qüestió, les lleis in-
hertes en aquest objecte, es construeix una taula 
on es divideix físicament les 6 posicions on pots 
seure, aquestes s’exegeren per tal de denotar el 
lloc que cadascú ocupa i l’espai que cadascú dis-
posa. Aquests espais tenen diferents alçades que 
remarquen més la posició de les persones. 

Formalment, per tal de fer arribar el missatge de 
manera més directe, s’inclou un refrany que s’ha 
modificat de la mateixa manera que les altres 
peçes. En aquest cas s’ha agafat la frase «Feta la 
llei, feta la trampa» per tal de dir «Feta la llei, feta 
la taula».
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Per acabar, es realitza aquesta peça que té com a 
finalitat transmetre que la taula és un objecte viu 
perquè té memòria, rastre, jerarquies... que inter-
pel·len amb nosaltres i que ens fan relacionar-nos 
d’una manera en concret amb l’objecte i amb qui 
ens envolta.

Quan parlo del concepte agència de la teoria 
posthumanista, em refereixo a la capacitat que té 
d’interpel·lar l’entitat taula a la persona. Per exem-
ple, si jo vaig passejant per un camí i aparto una 
pedra que m’obstaculitza el pas, l’afecto, és a dir 
el meu acte la repercuteix. Jo soc l’agent i la pedra 
el pacient, però també podria pensar que és la 
pedra la que m’afecta, ja que en interposar-se al 
camí em genera una reacció que em fa actuar. En 
aquest cas la pedra fa d’agent i jo de pacient.
De la mateixa manera passa amb la taula, perquè 
és un objecte que ens afecta en la manera en què 
ens relacionem i ens asseiem. Alhora nosaltres 
també interpel·lem amb ella i lii donem vida, ja 
que és on s’escenifiquen les relacions humanes.

Mitjançant aquesta peça es vol maximitzar l’ob-
jecte taula amb agència, es crea una taula que 
és viva. Mitjançant la creació d’un actuador lineal 
realitzat amb impressió 3D i programat amb Ardui-
no, aconseguim el moviment que se li vol donar. 
Per altra banda, per tal d’integrar la peça amb la 
taula, es realitza un teixit de fullola de freixe que 
és flexible gràcies a la creació d’uns triangles 
equilàters que enganxats creen un patró d’hexà-
gons. Aquests són un total de 775 triangles de fus-
ta que s’han tallat amb làser i que s’han enganxat 
en un total de 48 h.
El teixit resultant es posa sobre la taula i s’inte-
gra l’Arduino sota d’aquesta. A més s’afegeix un 
sensor de moviment que en passar al costat de la 
taula s’encén i es comença a moure la peça.

A més a més, per tal de reforçar el missatge, s’ha 
incorporat una frase que ha estat modificada del 
refrany «Estem fets de la mateixa pasta» a «Estem 
fets de la mateixa fusta» per tal de dir que no som 
tan diferents.
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En iniciar el projecte, mai vaig creure que un objecte tan 
simple com una taula, pogués donar a peu a tantes lectu-
res, dissertacions filosòfiques i de pensament.

Durant el procés, hem pogut anar veient algunes 
referències i problemàtiques que ha plantejat aquesta 
peça al llarg de la història, descobrint autors i filòsofs que 
han parlant de la taula i que s’han anat relacionant. 

Una de les principals problemàtiques va ser la falta d'un 
repositori que parlés exclusivament de la taula. Per tant, 
es va haver de buscar informació des de diferents àmbits, 
tant teòrica com pràctica amb les accions participatives. 
Tot i ser una clara dificultat en contra, crec que ha permès 
enriquir el projecte i aportar diferents visions. Tots els co-
neixements i les connexions que s’han anat creant m'han 
fet apreciar encara més el valor d'aquest objecte quotidià. 

L’exploració de la taula, ha permès que mitjançant dife-
rents accions s’hagi pogut fer pensar i reflexionar sobre 
diferents aspectes d’aquest objecte que abans de co-
mençar a investigar no m’havia plantejat. El projecte va 
començar per l’interès d’aquest objecte, amb la idea  
i definició de diccionari i acaba en algo que es podria  
anar ampliant. Des d’un bon inici ja es van anar acotant 
els temes a tractar, ja que eren molt amplis i de cada un 
d’ells es podria fer un altre projecte. 

Explicar gràficament idees tan complexes de  
la manera més entenedora, el fet de voler provocar i fer 
pensar ha estat un gran repte. La seva producció, tam-
bé ha estat complicada, perquè de vegades apareixien 
imprevists que feien repensar l’ús d’alguns materials; com 
l’ús de la pintura termo cromàtica, el tall làser de la fullola 
de freixe... Però al final, crec que el risc que ha suposat 
utilitzar-los han fet que les peces tinguessin més pes 
visual i, per tant, més atenció.

Com s’ha anat comentant al llarg del projecte, una de les 
conclusions a la qual arribo és que esdevé una entitat 
amb identitat pròpia dins la nostra vida, una espècie de 
repositori d’informació amb el que no ens podem comu-
nicar de manera directa, però sí que ens dona informació 
de les persones i vivències. Tal com he dit, el meu objec-
tiu no era arribar a una resposta o conclusió en concreta, 
sinó crear i crear-me més preguntes, que sense la investi-
gació i les peces no hagués estat possible. 

Per acabar, cal dir que la taula de casa ha vist com s’ha 
anat desenvolupant el projecte, com ha anat creixent, 
de la mateixa manera que ha vist com m’he anat formant 
com a dissenyadora gràfica al llarg d’aquests anys.
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