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TOT PLEGAT. UN RETRAT DE LA CATALUNYA TÈXTIL RECENT 
 

El dia 17 de gener tindrà lloc al Centre de Documentació i Museu Tèxtil l'obertura de l'exposició Tot plegat, 
un retrat de la Catalunya Tèxtil recent, co-produïda pel CDMT i el Museu d’Arenys de Mar dins del marc 
del Circuit de Museus Tèxtils i de Moda a Catalunya. 

Aquesta mostra vol  posar de relleu el valor documental dels arxius industrials (dissenys originals, 
mostraris, fitxes tècniques, etc.), a través dels quals podem conèixer de manera precisa el 
desenvolupament del sector tèxtil tant des del punt de vista social com tecnològic i econòmic.  I, alhora, 
fer incidència en el fet que la indústria tèxtil continua formant part del nostre sector productiu encara 
que, sovint, ens passi desapercebuda. 

L'exposició, que ha estat possible gràcies al suport de la Diputació de Barcelona,  està comissariada per 
James Douet en coordinació amb Neus Ribas, Eulàlia Morral i Assumpta Dangla  (Museu d'Arenys, Centre 
de Documentació i Museu Tèxtil i Museu de l’Estampació de Premià respectivament); la museografia és 
de Santi Artigas Disseny Integral.  Hi col·laboren diverses empreses del sector tèxtil-moda, i la 
Confederació empresarial Texfor. 

El “retrat” s’inicia al 1888, l’any de l’Exposició Internacional de Barcelona i l'inici de l'embranzida definitiva 
en la industrialització del sector, i continua fins a l'actualitat. Es presenta en 5 àmbits amb discursos 
temàtics independents i complementaris: 

• Una història del treball tèxtil en cinc objectes : aquesta secció mostra com el treball tèxtil ha evolucionat, 
des d’una feina domèstica de tota la família a una indústria global sota els gegants de la distribució, amb 
objectes eloqüents de cada època.   

• La crònica del disseny tèxtil:  el mostrari és bàsic dintre del procés productiu de l’empresa, i a cada 
temporada ha d'incloure novetats.  Així, els mostraris i els dissenys dels teixits (textures, colors, formes...) 
son miralls del seu món, reflectint les esperances, les ansietats, les percepcions, les emocions, la 
tecnologia i la cultura del moment, i la capacitat creativa dels fabricants.   

• Algunes empreses de referència : les empreses de més longevitat han pogut perdurar gràcies a una 
actitud sensible a la innovació i una actualització en els processos de producció.  Aquest àmbit perfila onze 
empreses catalanes destacades pels seus bons dissenys i productes. 

• El territori tèxtil : al s. XIX els establiments industrials cercaven l'accés a les fonts d’energia i a la mà 
d'obra, i també la facilitat de sortida cap els mercats interior o exterior. Aquesta distribució ha marcat i 
marca encara el mapa de Catalunya. 

• Paisatges productius:  la producció tèxtil ha modelat paisatges sencers configurats per la necessitat de 
concentrar fàbriques, treballadors, energia, i infraestructura en un espai reduït. Molts han desaparegut i 
d’altres sobreviuen, abandonats, o reciclats com a nous espais productius o creatius. 

 L’exposició, que ha estat dissenyada  amb voluntat de ser itinerant,  romandrà al CDMT fins al segon cap 
de setmana de juliol –Festa Major de Terrassa-  i posteriorment es presentarà al Museu de l’Estampació 
de Premià de Mar. 
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