
STiM 
Sabadell Teixit i Moda 
 

 
Teixits de Bombardó, Brujas, Balsach i Mogas i Gratacós a l’aparador del Palau Robert durant l’exposició Barcelona alta 
costura, Palau Robert, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2011 

 
Antecedents 
Fins ara no s’ha fet el Museu Tèxtil de Sabadell i és difícil que es faci en un sentit 
convencional. 

- No té cap sentit la inversió milloraria de compra de màquines i d‘explicar un passat 
industrial, tècnic i social, sense una col·lecció prèvia amb coherència per si mateixa. La 
vella proposta de Museu Tèxtil de Sabadell és un desideràtum enrocat. 

- Un Museu es construeix amb una col·lecció material: una sèrie d’objectes semblants 
recopilats amb un criteri concret(art, numismàtica, ceràmica...) o els propis d’un procés 
unitari (la maquinària tèxtil d’una determinada època...). 

- La Sala de Calderes del Buxeda Vell, és una peça de Museu Tèxtil, com poden haver-n’hi 
altres (per exemple al Ripoll) i cal arxivar la visió d’un centre únic, perquè ja és inassolible. 
No plantegem, doncs, un únic museu tèxtil, sinó la seva diversificació. 



- El sector tèxtil sabadellenc ha tingut per objectiu final la indumentària, malgrat que no 
sempre això s’hagi evidenciat. La maquinària ha estat, i és, solament un procés supeditat, 
el qual no pot ignorar l’objecte destí final. Uns objectes que han sobreviscut a diferents 
components tècnics. La roba confeccionada és l’objecte del sector i la moda constitueix un 
vector directiu que aporta sentit i demanda, no pot existir indústria tèxtil sense moda, ni 
tampoc a la inversa. Al llarg dels anys, els processos tècnics han estat variables, 
instrumentals i, sovint, transitoris, amb episodis contemporanis entre nova i vella 
maquinària. És més, la mirada només sobre la tècnica tèxtil desvia l’atenció deguda al 
producte real. 

- El món tèxtil ha estat també un conjunt de marques, les diferents empreses, amb 
especialitzacions i productes que transcendeixen la homogeneïtat d’un procés productiu 
comú, per esdevenir estratègies de mercat i posicions vers la demanda. Hi va haver a 
Sabadell una implicació molt considerable en els productes de roba creats, en termes de 
marca, valor afegit, singularitat, prestigi, modernitat... Sabadell era també les marques. 

- La indumentària constitueix el sentit de continuïtat del sector, la seva autèntica motivació.  

 
La nova identitat post crisi de la ciutat s’ha de construir per incitava pública, social i privada. 

- La nova identitat de Sabadell demana elements de lligam amb el passat que siguin vius i 
de projecte de futur. 

- Construir aquesta nova identitat és un repte important. 
 
La Cultura, les institucions culturals, són iniciatives socials amb empara pública, mai sector 
públic aïllat. 

- Cal crear no institucions públiques aïllades, sinó participades amb la societat i a remolc de 
la seva incitava. 

- Aquest ha de ser el model general de col·laboració de l’Ajuntament amb la ciutat en els 
àmbits culturals i socials. 

 
Cal un Centre viu que relligui la idea tèxtil amb l’educació i el món productiu i artístic actuals. 

- La ciutat compta encara amb producció tèxtil i lligams estrets amb el món de la moda i el 
disseny, vincles estratègics que cal consolidar. 

- El vestir és l’element de continuïtat entre el passat i el futur que es pot fer valer avui amb 
una mirada que recuperi la història i la projecti com a eina social i econòmica vigent. 

- Cal una institució que es proposi accions de futur en el camp del teixir, lligades al passat 
industrial, però amb una visió actual que incorpori valors culturals, econòmics, de disseny, 
formatius i de presencia al món. 

-  

  
 



 
Barcelona alta costura, Palau Robert, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2011 

 
 

Proposta STiM 

 
Crear un Centre de Teixit i Moda, amb base a col·leccions materials, però amb una dinàmica 
de recerca, conservació, exposició, formació i projecció exterior. 

- No seria un Centre, o Museu Tèxtil genèric, sinó del Teixit i la Moda, un objectiu més 
concret i vigent. 

- Es composaria d’una exposició permanent i d’una seqüència d’exposicions temporals que 
es podrien exportar de forma itinerant, a la vegada que també se’n podrien importar 
d’altres centres. 

 
Entendre el teixit com a element final del procés tèxtil, element que li donava demanda i 
sentit històric.  

- Disposaria d’un fons de materials útils per als dissenyadors i estudiants. 
 

Entendre que la moda anava estretament lligada al procés productiu i que l’actualitat no és 
una excepció en aquesta línia. 

- Els despatxos, els teòrics, les cosidores, les modistes, els sastres... constituirien aquest 
món, avui desplaçat més enllà de les fàbriques de confecció. 

 
Relligar el Centre amb la idea de ciutat tèxtil històrica: situar l’STiM en un despatx o similar, 
propi del segle XX i no del XIX. 

- Primera hipòtesi de localització: les oficines d’ARTEXTIL, en l’eix dels centres universitaris 
de la ciutat (Taulí, Economia, ESDI) i a prop de l’estació Sabadell Centre. 

 
La base material del fons de l’STiM seria la Col·lecció AdM de la Fundació Antoni de 
Montpalau i la col·lecció dels mostraris conservats als Museus de la ciutat i a la Fundació per 
la Indústria. 

- La Col·lecció Antoni de Montpalau és reconeguda per ser una de les més importants i 

completes de tot l’Estat espanyol, i ha anat aplegant molt material confeccionat amb roba 
teixida a les fàbriques sabadellenques, i també teixits en peça, a més d’altre d’abast 
internacional, i compta amb suficient projecció i experiència (vegi’s Annex). La col·lecció 
de mostraris és prou completa i procedeix de diverses fàbriques sabadellenques. 

 
No plantegem estrictament un Museu clàssic, sinó un Centre viu. 

- Tot i així, es partiria de dues bones col·leccionis amb sentit propi i avui ja existents. 



- Les possibilitats de lligam amb les escoles de disseny i moda, amb la indústria, amb els 
dissenyadors i el públic són considerables i els fons permeten aquesta pedagogia 
(models, dibuixos, patrons, teixits...). 

- La proposta de l’StiM com a centre viu podria incorporar, més endavant, alguna altra 
entitat lligada al món del Teixit i la Moda, de forma, de forma que, bo i respectant la 
dinàmica de cada una d’elles, s’establís una relació de cooperació entre les diferents 
entitats al voltat dels objectius comuns. 

   
Diversos mostraris de brodats, llaneria i sederia, d’empreses sabadellenques i barcelonines 

 
Un Patronat regiria un organisme mixt constituït entre la Fundació Antoni de Montpalau i 
l’Ajuntament i altres institucions, com pot ser la Fundació per la Indústria. 

- A semblança de com fa anys l’experiència de l’Arxiu Històric va crear una institució cultural 
a partir d’una bona col·lecció de documents, inicialment dipositats en unes golfes 
municipals i custodiats per un arxiver, gestionats després per una institució amb la 
participació de Notaris, Gremi de Fabricants, UAB, que va ampliar els fons inicials. 

- L’aportació municipal consistiria en el continent i la Fundació Antoni de Montpalau i la 
Fundació per la Indústria aportarien contingut. 

 

   
Assolir un centre amb projecció exterior de la ciutat, una institució que reivindicaria com a viu 
el passat tèxtil local. 
 
Comissió promotora STiM, Josep Casamartina i Parassols, Anna Maria Casanovas Crusafon 
i Manel Larrosa. 
Amb el suport de (en curs): Joaquim Clusa, Rosa M. Martín, Plàcid Gracía-Planas, Xavier 
Moreno Rico, Joaquim Badia, Isabel de Pedro, Miquel Vila, Ismael Núñez Muñoz. 
  
Sabadell, setembre/octubre 2018. 



 
Catalunya és moda, Espai Catalunya Europa, Brussel·les, 2013 

 
La Col·lecció Antoni de Montpalau va ser creada l’any 2004 a Sabadell, per Josep Casamartina i 

Parassols i Anna Maria Casanovas Crusafon, amb un nom inspirat en la novel·la Les històries 

naturals de Joan Perucho. La iniciativa va néixer amb l’ànim de recopilar, estudiar i donar a conèixer 

els teixits i a la moda del segle XX fins l’actualitat, centrada especialment en la producció catalana, 

però sense obviar altres procedències atès que tant el teixit com la moda són universals. Una de les 

prioritats inicials era la producció sabadellenca, tant la tèxtil com la de la indumentària i va aplegar 

molts elements al respecte, teixits en peça, en metratge, mostraris... així com modisteria, sastreria. 

Aviat, però va anar ampliant l’espectre a l’alta costura i el prêt-à-porter català, fins aplegar, també, 

molts altres noms i marques de caire internacional. 

 

En l’actualitat, la col·lecció, convertida en fundació a partir de l’any 2012, aplega al seu fons més de 

dotze mil peces de vestir, tant d’alta costura com de prêt-à-porter, català i també internacional, així 

com un destacat i nombrós conjunt de modisteria, a més de sastreria masculina. Cristóbal 

Balenciaga, Manuel Pertegaz, Pedro Rodríguez, Santa Eulalia, El Dique Flotante, Asunción Bastida, 

Pedro Rovira, Carmen Mir, Rosser... estan representats amb centenars de peces emblemàtiques, 

com també ho estan els principals representants de prêt-à-porter com Antonio Miró, Teresa Ramallal, 

Isabel de Pedro, Estrella G, Lydia Delgado, Custo, Javier Verdú, Mila y Tucho Balado, Moda del Sol, 

Margarita Nuez, Desigual, Mango, Armand Basi, Josep Font o Txell Miras al costat d’Yves Saint 

Laurent, Jeanne Lanvin, Hubert de Givenchy, Christian Lacroix, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, 

Nina Ricci, Loris Azzaro, Valentino, Giorgio Armani, Thierry Mugler, Yoshi Yamamoto, Issey Miyaque, 

Alexander McQueen, Kenzo, Vivienne Westwood, Junya Watanabe, Martin Margiela, Claude 

Montana, Azzedine Alaïa. La col·lecció també té centenars de toiles o glassetes i patrons procedents 

de diversos tallers d’alta costura i de modisteria, a més de tot el fons de dibuixos del modista Pedro 

Rovira, amb més d’onze mil models, i també complements, mostraris, teixits en peça i en metratge, 

fotografies i documentació, essent considerada una de les més importants de tot l’Estat espanyol. 

 

L’any 2010 la Col·lecció Antoni de Montpalau va ser distingida amb el Premi Projecció de la Ciutat a 

la Nit de la Cultura, concedit per l’Ajuntament de Sabadell. I el 2011 va ser l’Associació Catalana de 

Crítics d’Art qui li va atorgar el Premi ACCA 2011 a la millor iniciativa patrimonial. Ha estat objecte de 

diversos reportatges a El País Semanal, Marie Claire, El Temps, Serra d’Or... així com als diaris La 

Vanguardia, El País, Ara, El Punt Avui, El Periódico, El Mundo, a part del Diari de Sabadell i molts 

altres de tot l’Estat, a més de revistes online, i mitjans audiovisuals com TVE, La 2, TV3, 3/24 i BTV. 

 

Des de l’any 2008, l’entitat va començar a donar a conèixer els seus fons, amb col·laboracions amb 

l’Abadia de Montserrat, amb el Calendari Serra d’Or, dedicat a l’apartat de teixits modernistes de la 



col·lecció, i amb l’exposició Teixint glamour, presentada a la casa Arimon, de Sabadell. D’aleshores 

ençà ha presentat els seus fons a Brussel·les: Catalunya és Moda, Generalitat de Catalunya; 

Barcelona: Barcelona alta costura i Barcelona prêt-à-porter, 50 anys d’indústria i moda, Palau Robert, 

Generalitat de Catalunya, al Cercle del Liceu, Homenatge a Balenciaga i Homenatge a Pertegaz, a la 

Fundació Rocamora, De Balenciaga a Jean Paul Gaultier, Moda i Modernisme, Pertegaz en diagonal 

i Reines per un dia, amb el Barcelona Bridal Fashion Week, i La Gauche Divine i Desfilada de 

Patrons, Santa Eulalia; Madrid: La edad de oro de la alta costura i Pedro Rovira de la alta costura al 

prêt-à-porter, Museo del Traje; Oviedo, Alacant i Terol: La edad de oro de la alta costura, amb el 

suport del Banc Sabadell; i al Cercle del Liceu. La Fundació Antoni de Montpalau, col·labora, des de 

fa temps, amb el Cristóbal Balenciaga Museoa i el Museo del Traje o el Museu d’Història de 

Catalunya, entre d'altres institucions, així com també amb les principals escoles de disseny de moda 

del país. També ha deixat peces del seu fons al Museu Nacional d’Art de Catalunya, al Monestir de 

Pedralbes, al Cristóbal Balenciaga Museoa i el Museo del Traje. Ha editat diverses publicacions i el 

llibre Barcelona alta costura (2009), a part d’altres que té en procés, i ha produït els documentals 

Balenciaga en Barcelona, una huella oculta, pel Cristóbal Balenciaga Museoa, i Pedro Rovira, 1921-

1978, pel Museo del Traje, així com també Barcelona prêt-à-porter, el triomf del carrer, amb TVE i La 

Chula Productions, a més de col·laborar a Pertegaz, el hombre que vistió a los cisnes, de TVE. En 

l’actualitat, la Fundació Antoni de Montpalau està preparant l’exposició Moda i Modistes, pel Museu 

d’Història de Catalunya, i Chapeau! De Casas i Picasso a Balenciaga i Pertegaz, per la Fundació 

Palau, de Caldes d’Estrac, amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, i que posteriorment serà 

presentada a la Sala de Exposiciones del Banco Herrero a Oviedo. 

 
Reportatge de la Col·lecció Antoni de Montpalau a la revista Spend In, fet pel fotògraf José Tió a la fàbrica Artèxtil 

 
http://www.antonidemontpalau.com/coleccio.html 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Col%C2%B7lecci%C3%B3_t%C3%A8xtil_Antoni_de_Montpalau 

http://www.antonidemontpalau.com/coleccio.html
https://ca.wikipedia.org/wiki/Col·lecció_tèxtil_Antoni_de_Montpalau

