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TEIXITS ARTÍSTICHS, RETRATS SINGULARS 

En diversos museus catalans i en col·leccions particulars es conserven una sèrie de teixits 

artístics molt propers al gravat i a la fotografia que van ser propis d’una època i d’una tècnica 

concreta. Es tracta de sèries limitades de teixits figuratius amb retrats de personatges il·lustres (reis, 

polítics, militars, empresaris), escenes històriques, religioses, commemoratives o reproduccions 

d’obres d’art, treballats en telers amb sistema jacquard i majoritàriament en seda i en colors blanc 

i negre, pensats per ser penjats com a quadres. 

El fet que molts d’aquests teixits estiguin signats amb el nom de l’empresa, del dibuixant, la data 

de fabricació, el nom del director o fins i tot de l’escola on es van projectar i teixir, els ha fet, si més 

no, singulars. Si hi afegim el marcat realisme de les imatges, que pràcticament es confonen amb 

fotografies, la virtuositat del dibuixant i del teixidor, el detallisme de la figura que hi apareix 

representada (mirada, gest, cabells, indumentària..) podem dir que estem davant de peces úniques, 

resultants de la unió del saber tecnològic i l’habilitat artística.  

En aquesta exposició presentem més de 90 teixits, datats des de 1862 fins a l’actualitat. Està 

dividida en cinc àmbits: introducció al jacquard i al seu funcionament, l’arribada i desenvolupament 

a Catalunya, el cas concret de l’Escola Industrial d’Arts i Oficis de Sabadell, els retrats més 

emblemàtics (des del rei Alfons XIII a Marilyn Monroe) i la difusió a través de reproduccions d’obres 

d’art i altres escenes. 

L’exposició es podrà veure a la sala de la 2a planta des del 20 d’octubre de 2016 al 22 de gener 

de 2017.  

 

Si voleu més informació: Enllaç article Jacquard Datatèxtil 33 i 34. 
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Retrat de Joseph Marie Jacquard  
CDMT 10751 

 
 

El rei Alfons XIII, amb uniforme d’húsar 
CDMT 9018 

 

 
 

Retrat d’Àngel Guimera. CDMT 10829 
 

 

 
 

La Perla de Catalunya. Nostra Senyora de Montserrat 
Col·lecció particular 
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Teixit promocional de l’espectacle de circ de 
“Bufalo Bill”. CDMT 10706 

 
 

Retrat de Napoleó Bonaparte. CDMT 14172 

 
 

La primavera. CDMT 22969 

 
 

El Nadal dels vells. CDMT 19310 
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