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Textos 
 

Introducció  
 
Aquesta exposició és fruit de la col·laboració entre el Museu d’Història de Catalunya i la 
Fundació Antoni de Montpalau per posar en valor el treball de les modistes al llarg del 
segle XX. Un ofici, desplegat sobretot per dones, que va ser una plataforma 
d’emancipació femenina en el camp laboral i empresarial, i també el creatiu. A més, les 
modistes serien les grans difusores de la moda i, amb la seva activitat, mourien una part 
molt important de la indústria tèxtil i del comerç. El seu intens treball requeria 
coneixements, destresa i dedicació, i sovint ha quedat amb prou feines visible, al marge 
dels noms dels grans dissenyadors i de les marques. Moda i modistes presenta una 
mirada àmplia a l’obra i la trajectòria de tantes i tantes dones que, sovint, han restat en 
l’anonimat més enllà de la memòria oral familiar respectiva o del record, cada vegada 
més apagat, de la seva antiga clientela. 
 
 

Alta costura, modisteria i prêt-à-porter 
 
Al segle passat, podem diferenciar tres tipus de vestits segons la manera com es 
confeccionaven. La forma més corrent i estesa era el vestit fet per una modista, que, tot 
i que no implicava l’originalitat del model ni tenia autoria específica, era molt més 
econòmic i assequible. També hi ha havia el vestit d’alta costura, amb dissenys 
exclusius i preus molt elevats, que només estava a l’abast de les classes benestants. I, 
finalment, la confecció industrial seriada o prêt-à-porter, que, tot i ja existir des de 
principis de segle XX, es consolidaria sobretot a partir de finals dels anys seixanta i els 
setanta perquè era la confecció més barata de totes. Es feia en sèrie a les fàbriques i 
es venia a les botigues de moda i complements, anomenades boutiques, que van 
proliferar llavors. El prêt-à-porter –tant el que es feia a Catalunya com a l’estranger– 
acabaria per arraconar les modistes, tot i que les boutiques –moltes obertes per elles 
mateixes– sovint necessitarien cosidores qualificades per tal d’adaptar els models a les 
clientes. 
 
 

La modisteria i l’emancipació de la dona 
 
Fins al final del segle XVIII l’ofici de fer vestits estava reservat als sastres, i les dones a 
penes hi tenien entrada si no era per via familiar i com a col·laboradores, no pas com a 
mestresses. Va ser al llarg del segle XIX que van poder assolir un espai propi. Però no 
va ser fins al darrer terç del segle XIX i la primera la meitat del XX que la feina de modista 
va esdevenir una de les principals formes d’inserció de la dona al món laboral, més enllà 
del treball a la fàbrica i, en menor grau, de professions com la docència, el secretariat i 
la feina de bibliotecària, que es van anar implantant de manera progressiva, però que 
eren sortides professionals minoritàries perquè requerien uns estudis específics. La 
modisteria es va estendre pel fet que per aprendre l’ofici no calia anar necessàriament 
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a cap escola, sinó que n’hi havia prou amb l’aprenentatge en un taller o fins i tot de 
manera autodidacta a partir de manuals de tall i confecció, i a més perquè aquest 
aprenentatge oferia la possibilitat d’establir-se per compte propi amb una certa facilitat 
un cop dominada la tècnica. 
 
Les treballadores de l’agulla 

Coincidint amb l’arrencada del feminisme, al tombant dels segles XIX al XX, van 
començar a sorgir iniciatives, en general de caire conservador i catòlic, per tal de protegir 
les treballadores del sector, d’una banda, d’una possible explotació laboral inhumana, 
perquè les modistes cosidores estaven a baix de tot de l’escala laboral, i de l’altra, 
perquè a partir del moment que podien obtenir alguns ingressos i guanyar autonomia, 
corrien el perill, segons la bona moral catòlica, de caure en una vida fàcil, temptades pel 
luxe i les vel·leïtats del món de la moda. És en aquest context que Agustí Robert i Surís 
funda, l’any 1909, el Sindicat Barceloní de l’Agulla, primera organització per vetllar pels 
interessos de les treballadores del ram de la modisteria. D’altra banda, el 1912, Maria 
Domènech de Cañellas funda la Federación Sindical de Obreras, la qual, a més d’oferir 
una borsa de treball, assessorament laboral, formació i subministrament de material, va 
tenir escola pròpia i va organitzar activitats culturals i lúdiques per poder sufragar 
l’organització. 

En contraposició, va sorgir un moviment de caràcter anarquista, impulsat principalment 
per Teresa Claramunt, que no va incidir gaire en l’àmbit de les treballadores de l’agulla 
perquè eren un col·lectiu molt divers que sovint va quedar al marge de l’organització del 
moviment obrer i els sindicats.  
 
La revista Feminal 

La revista Feminal va aparèixer el 1907 com a suplement d’Ilustració Catalana, i estava 
dedicada a la vindicació del paper de la dona en l’àmbit artístic i cultural, sense deixar 
de banda, però, el món de les labors casolanes i la moda. Es va editar fins l’any 1917, i 
va ser fundada i dirigida per l’escriptora, periodista i compositora Carme Karr, una de les 
personalitats més actives i rellevants del feminisme català del primer terç del segle XX, 
en el marc conservador de la Lliga Regionalista. Karr va lluitar de manera incansable 
per aconseguir la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits, incloent-hi el dret de 
sufragi, el qual no es va assolir fins a la proclamació de la Segona República espanyola. 

Dolors Monserdà 

L’escriptora i activista Dolors Monserdà (Barcelona, 1845-1919) va fundar l’any 1910 el 
Patronat de les Obreres de l’Agulla, una institució catòlica que oferia a les seves 
associades assessorament laboral, assistència mèdica gratuïta, una borsa de treball, 
facilitats en l’obtenció de materials per a la modisteria, teixits, patrons, ornaments de 
passamaneria, etc. També va impulsar la Lliga de Compradores, que proposava una 
llista blanca d’empreses i establiments en els quals, segons l’organització, hi havia 
menys explotació laboral que en la resta. La Lliga també ajudaria a crear una mutualitat 
per a les treballadores de l’agulla i reivindicaria el descans dominical en la feina. Com a 
escriptora, entre moltes altres novel·les, l’any 1917 va publicar Maria Glòria, que tractava 
específicament sobre l’explotació a què estaven sotmeses les treballadores de l’agulla.  

Francesca Bonnemaison de Verdaguer 

La pedagoga Francesca Bonnemaison (Barcelona, 1872-1949) va ser una figura 
destacada en la reivindicació de la dona en l’àmbit català de principis del segle XX. L’any 
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1909 va fundar la Biblioteca Popular de la Dona, una iniciativa que, amb el temps, 
esdevindria l’actual Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, i on també es va 
començar a ensenyar la modisteria. A l’Institut de Cultura també s’ensenyaven idiomes, 
dactilografia, música, art, cuina, comerç, fotografia i delineació, per tal d’ampliar 
l’espectre laboral de les dones i permetre’ls l’accés a professions fins llavors reservades 
exclusivament als homes.  

 
 

Saber l’ofici 
 
En aquella època, hi havia tres camins per aprendre l’ofici de modista. L’aprenentatge 
en un taller, els anomenats sistemes de tall i confecció i, finalment, les acadèmies, 
algunes de les quals van ser fundades per les creadores dels mateixos sistemes. 
L’aprenentatge en un taller era un dels mètodes millors i més efectius, i el més apreciat 
en el món de la costura, així com el més habitual i accessible. A l’inici es feien tasques 
elementals, normalment sense cobrar o cobrant molt poc, i, de manera gradual, s’anava 
progressant d’aprenenta a mitja oficiala i de mitja oficiala a oficiala, que era el grau 
superior, a part de l’encarregada, si n’hi havia, i de la mestressa. A vegades, els tallers 
de les modistes també funcionaven com a escola de modisteria, on les aprenentes 
podien ser a la vegada alumnes, si les famílies pagaven uns diners perquè les noies 
aprenguessin a cosir. De fet, moltes de les aprenentes i les docents es dedicaven a la 
costura fins que es casaven; d’altres, però, continuaven treballant als tallers, ja 
qualificades, i podien contribuir a millorar l’economia de la família. Moltes, també, 
arribaven a establir taller propi i a tenir aprenentes i reproduïen així un cicle que s’anava 
renovant. 
 
Era molt habitual que les noies joves anessin a cosir i a aprendre labors, com brodar i 
fer mitja, ganxet i puntes de coixí a casa d’alguna modista de llenceria o a improvisades 
escoles casolanes de labors o, simplement, a casa d’alguna modista coneguda de la 
família. Normalment es preparaven el seu propi aixovar, per a quan es casessin, i de 
passada aprenien a fer roba de nadó per als futurs fills, si n’hi havia, i a sargir i reparar 
la roba de cada dia. Les cosidores de Sunyer capta a la perfecció aquestes trobades 
femenines que no deixaven de tenir, també, un cert caire lúdic, tot i que molt discret i 
d’ordre.  
 
Els sistemes i les acadèmies de tall i confecció 

A partir de la publicació de mètodes de tall i patronatge, es facilitaven unes pautes 
elementals perquè qualsevol pogués aprendre l’ofici, fins i tot de manera gairebé 
autodidacta.  

Un dels primers sistemes que va aparèixer a Catalunya va ser el de Carme Ruiz i Alà, 
professora i modista i primera directora, des del 1883, de l’Escola Provincial de Tall, 
l’actual Escola Professional de la Dona. El 1877, Carme Ruiz havia publicat el seu primer 
llibre de tall i confecció, que va tenir tant d’èxit que es va anar reeditant fins a les primeres 
dècades del segle XX, quan ella ja feia anys que havia mort. Darrere d’aquest primer 
mètode de «corte», en van començar a aparèixer molts d’altres, com ara el de Felicidad 
Duce. El 1928, Duce obria una escola a Barcelona, l’Institut Feli, que tindria filials en 
diverses ciutats catalanes i que encara funciona. 
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De tots els sistemes, però, el que va tenir més èxit va ser el de Carme Martí de Missé, 
que l’any 1890 va publicar per primera vegada El Corte Parisien. L’èxit va ser tan rotund 
que al llarg del segle XX se’n van fer nombroses reedicions. Martí també va fundar un 
institut que duia el seu nom, i que actualment continua existint, on s’ensenyava el seu 
mètode i que aviat va anar obrint sucursals arreu de Catalunya. 
 
 

De professió: modista  
 
Les modistes van ser un col·lectiu molt variat que sovint va estar al marge dels gremis i 
les organitzacions obreres, atès que tant podien treballar en un petit taller propi com en 
el d’una modista establerta, en una casa d’alta costura, des de casa per compte d’altres, 
o bé anar a cosir en domicilis particulars. En l’ofici hi havia moltes categories, en funció 
de l’habilitat, el bon gust i, sobretot, la clientela que tenien. Les comandes importants de 
les bones clientes permetien a les modistes treballar amb materials de més qualitat, com 
ara teixits, botons, folres, patronatges dels grans noms de la costura, etc., i amb mà 
d’obra més seleccionada, la qual cosa comportava més reconeixement en l’escala 
professional. També incidia en l’estatus de cada modista el lloc on estava establerta, 
segons si era un bon indret de la capital o un barri, una ciutat de comarques o un poble.  
 
Un ofici en expansió 
 
Fins que el prêt-à-porter no es va expandir d’una manera generalitzada feien falta moltes 
modistes per confeccionar roba per a les diferents classes socials, des de l’alta burgesia 
fins a la menestralia i la classe treballadora. Les capitals de província i de comarca i les 
grans ciutats fabrils van aglutinar un gran nombre de modistes, però també cada ciutat 
petita i cada poble tenia les seves modistes, amb una clientela molt fidel. En l’escalat de 
l’ofici hi havia moltes categories, des de la portera que feia també de modista, perquè 
disposava de prou temps a la feina, fins a les modistes de renom, passant per les que 
tenien una clientela humil, les que treballaven per a altres, ja fos a casa o als diferents 
tallers, les que anaven a cosir a domicili, les que tenien un cert nom, però no etiquetaven, 
per discreció o per economitzar, o les que, amb l’orgull de la feina ben feta, posaven el 
seu nom en cada peça. 
 
Modistes amb nom propi  
 
Les classes benestants eren les grans clientes del món de l’alta costura, però, en 
paral·lel, també es feien fer vestits per la modista per acabar d’arrodonir l’armari de la 
temporada, atès que les peces d’indumentària que feien aquestes, malgrat que fossin 
cares, eren sempre més econòmiques. Hi va haver moltes modistes que es van anar 
situant molt bé en la societat. Algunes van posar salons i fins i tot passaven col·leccions 
per a la clientela. D’altres tenien el taller a casa seva però amb molt de personal 
treballant-hi, i assitien a les desfilades de moda de Barcelona o fins i tot de París per 
estar à la page (a l’última moda). Unes i altres etiquetaven abrics i vestits que es feien 
als seus tallers, de vegades afegint-t’hi la paraula «costura» indicant que eren molt més 
que simples modistes.  
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Els primers salons de la moda 
 
Fins als anys trenta, el concepte d’alta costura a Catalunya era ampli i difús. De fet van 
ser algunes modistes rellevants, com ara Anita Monrós, les que van iniciar els primers 
salons de la moda, a partir de l’any 1920, els quals serien el precedent de l’organització 
de l’alta costura homologada. Una iniciativa que va assolir el zenit una dècada després, 
amb les exposicions de l’Art de Vestir i el Saló de Creacions, en les quals hi participaven 
Paquita Juliachs, Carme Costejà i, entre d’altres, Ana Renaud, al costat de noms ja tan 
rellevants com Pedro Rodríguez, Asunción Bastida, Santa Eulalia o El Dique Flotante. 
 
Els tallers d’alta costura 
 
El 1940, però, des de Barcelona es creava la Cooperativa de Alta Costura Española que 
seguia les pautes de la Chambre Syndicale de la Haute Couture parisenca. Va ser 
llavors que es va crear una rigorosa línia divisòria i el cercle dels elegits es va reduir 
dràsticament. A la cooperativa, al costat de Rodríguez, Bastida i Pertegaz, hi figurarien 
La Física, La Innovación, Argón, Santa Eulalia i El Dique Flotante. Més tard, hi entrarien 
Carmen Mir, Pedro Rovira i Rosser. Balenciaga no va voler participar-hi mai, perquè ja 
era molt famós des que havia obert casa a París. 
 
Als tallers d’uns i altres hi treballaven centenars de modistes, en qualitat d’aprenentes, 
mig oficiales, oficiales i encarregades, i també es donava feina a les anomenades 
passants o pieceras, que treballaven a casa. Moltes d’aquestes modistes dels grans 
tallers, quan plegaven de la feina, continuaven treballant per compte propi als seus 
domicilis respectius, a vegades fins a altes hores de la nit. 
 
Alguns modistes homes  
 
Tot i que el més habitual era que els homes fossin sastres i les dones modistes, més 
enllà de l’Olimp de l’alta costura, també hi va haver homes que feien de modistes, de la 
mateixa manera que hi havia sastresses, que es dedicaven a fer vestits per a home, i 
pantaloneres. Alguns d’aquests modistes també van arribar a tenir salons i passar 
col·leccions, com les modistes més celebrades. 
 
 

Les fonts d’inspiració  
 
Malgrat que utilitzessin patrons comprats, intercanviats o copiats, les modistes no 
repetien un mateix model entre la seva clientela. Per norma general, però, eren més 
seguidores que no pas creadores, interpretaven a la seva manera les formes 
proposades per qui dictava la moda, a escala nacional o internacional, i les adaptaven 
als gustos, la talla i les diferents possibilitats econòmiques de cada clienta. A les revistes 
i les desfilades es donaven a conèixer les tendències de cada temporada. El carrer 
també podia ser una font d’inspiració, com ara les entrades i sortides del públic al Gran 
Teatre del Liceu o les de missa de dotze dels diumenges a les parròquies freqüentades 
per l’alta burgesia, i els diversos actes socials als quals la gent anava ben vestida. D’altra 
banda, ja des de les primeres dècades del segle XX, el cinema s’havia convertit en una 
excel·lent plataforma per a la moda, amb estrelles icòniques com Greta Garbo, Joan 
Crawford, Rita Hayworth, Grace Kelly o Brigitte Bardot. 
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Les revistes, algunes de les quals fins i tot incloïen patrons, eren la principal plataforma 
per donar a conèixer la moda de cada temporada de París, Londres, Milà o Nova York 
i, també, de les grans cases de costura barcelonines. 
 
Les modistes de més nom i bona clientela tenien accés a les desfilades que organitzava 
a Barcelona la Cooperativa de Alta Costura, inicialment a la Cúpula del Coliseum i, al 
cap d’uns anys, a l’Hotel Ritz, i algunes de les més cèlebres, quan s’ho podien costejar, 
també assistien a les desfilades de París. 
 
Les còpies  

Les còpies van ser el gran terror de la indústria de la moda, perquè les peces 
d’indumentària que sortien de les grans maisons tenien un preu molt alt, atès que, a més 
d’una confecció a mida excel·lent, també es pagava l’originalitat. Van esdevenir un 
problema tan gran que la mateixa alta costura parisenca, que era la que marcava 
tendència mundial, va decidir assumir-lo i, almenys, treure’n algun rendiment. És així 
com les mateixes cases importants van començar a comercialitzar patrons i glassetes –
també anomenades glacilles o toiles– d’una part dels models que presentaven en cada 
col·lecció. Tot i amb això, no es va poder evitar la infinitat de còpies pirates que sortien 
dels tallers de les modistes d’arreu del món. Un fet que, en petita escala, també va tenir 
lloc amb els models de l’alta costura catalana, que havia optat per seguir també les 
directrius comercials de la parisenca. 
 
Glassetes, glacilles o toiles  

Les glassetes, glacilles o toiles són l’essència d’una peça d’indumentària; en marquen 
la forma i el tall. Normalment es fan en cotó cru, i tenen anotacions bàsiques per a la 
realització de la peça definitiva. Les primeres clientes de glassetes o toiles franceses 
van ser les cases d’alta costura d’altres indrets, com era el cas de les de Barcelona o 
Madrid, que a la vegada les refeien per tornar a vendre-les a les modistes, juntament 
amb patrons de models propis. També hi va haver, però, modistes importants que van 
ser acceptades a les desfilades de París, amb pagament previ d’una quantitat molt alta 
que els donava accés a un patró o una glasseta, que després s’intercanviaven amb 
modistes d’altres localitats, sovint ben allunyades per no repetir el model. Des de París 
també sortien glassetes i patrons no autoritzats, fruit de l’espionatge industrial, que 
tenien un preu molt més baix que no pas els originals. 
 
 

Com es fa un vestit 
 
Com es fa un vestit 

Una bona peça d’indumentària havia de tenir un equilibri perfecte entre la forma, la 
textura, l’acabat, el color, la qualitat del teixit i els detalls, i un caient impecable a la 
persona mitjançant totes les emproves que calguessin. La qualitat i la fama d’una 
modista venien donades per una confecció excel·lent, però, també, per l’accés a teixits, 
botons i complements de qualitat, i el bon gust per escollir-los i per aconsellar les 
clientes, així com la informació de primera mà de les darreres tendències de la moda.  
 
Les fàbriques no venien directament teixits a les modistes, sinó que els venien a les 
botigues que s’encarregaven de comercialitzar-los, repartides arreu del territori, tot i que 
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a Barcelona es trobaven les més importants. D’altra banda, cases com La Innovación, 
la Física, Santa Eulalia, El Dique Flotante i Argón, o indústries de confecció de barrets, 
com Martí Martí i Badia, també tenien seccions dedicades a la venda de teixits i moltes 
també venien patrons i glassetes. Les merceries eren essencials per a les modistes, 
perquè hi compraven des de fils fins a cremalleres, botons, ploms, galons, gafets, 
sivelles, etc. 
 
La forma  

En un taller de modista, les glassetes eren una eina molt important, ja que eren el punt 
de partida per fer un vestit. En molts casos, quan no es tractava d’una toile comprada o 
copiada, es podien fer també com un pas previ al tall del teixit d’un vestit i servien per 
fer una primera emprova. Els teixits bons eren molt cars i la glasseta servia per ajustar i 
fins i tot assajar una forma. Un cop feta la peça definitiva, les glassetes també servien 
com a arxiu per utilitzar o interpretar en futures realitzacions, atès que contenien moltes 
idees bàsiques, variades i combinables.  
 
 

Glamur i anonimat  
 
A partir de la feina feta per les modistes, es pot repassar la moda de gairebé tot el segle 
XX fins que no es va consolidar el prêt-à-porter. Les cases d’alta costura de París, Milà 
o també de Barcelona dictaven les tendències i s’inventaven models, i tenien una 
producció reduïda i elitista. Majoritàriament les modistes establertes per compte propi, i 
també les que treballaven a casa després de la feina en altres tallers, es comptaven per 
milers. En conjunt, van ser les principals clientes de la indústria tèxtil, perquè compraven, 
o recomanaven comprar, metres i metres de roba per a la clientela. A la vegada, a més 
d’afavorir el comerç, generaven ingressos a les grans cases de costura en comprar-los 
patrons i glassetes, als tallers de brodats i de prisats, a les merceries; eren 
consumidores de revistes, generaven llocs de treball, malgrat que no sempre fossin 
gaire ben pagats, i anaven transmetent l’ofici d’unes a altres fins a arribar a l’actualitat.  
  
 

Cosir avui  
 
Malgrat que als nostres dies l’àmbit de la professió és molt més reduït, el llegat de les 
modistes continua ben viu. Actualment, a més de continuar fent adaptacions de roba i 
vores per a botigues i particulars, a una escala més gran, treballen per a tallers de 
confecció de tot el territori i realitzen patronatges i prototips per a empreses grans que 
després fabriquen a fora. També han sorgit joves creadores i creadors, establerts pel 
seu compte, que fan una producció voluntàriament artesanal i limitada, que es 
contraposa a la producció industrial a gran escala, sovint feta en països com la Xina, 
l’Índia, Bangladesh o Turquia, entre d’altres, on l’explotació laboral no té límits, tant si 
és per fer roba de marca com de low cost. L’abaratiment de la roba, a costa d’un 
esclavatge que gairebé mai es vol evidenciar, converteix a tothom en còmplice d’una 
cadena implacable i infernal contra la qual només es pot lluitar a petita escala a partir de 
la creació i el consum de productes més artesanals i de proximitat, tot i que, òbviament, 
tinguin un preu més elevat. 
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El teixit: fibres i tècniques  
 
El teixit és un dels objectes més habituals que ens envolta, però sovint desconeixem 
com i de què està fet. Les fibres del fil d’un teixit poden ser naturals, artificials i 
sintètiques i poden estar mesclades entre elles. Les fibres naturals més corrents són la 
llana, el cotó, el lli i la seda. I la més habitual de les artificials és el raió o seda artificial. 
Entre les sintètiques, hi ha el niló, el polièster, la poliamida, l’acrílic, l’elastà, el lúrex –
metal·litzat– i la microfibra. Darrerament també s’està experimentant amb altres 
matèries. 
 
Pel que fa a tècniques, els teixits es poden agrupar en dues categories diferenciades: 
els teixits llisos i els teixits amb dibuix. Entre els llisos, destaquen els teixits a la plana o 
tafetans, el tul, la gasa i l’organza, el crepè, les sarges, els acanalats, i les panes i els 
velluts. Entre els que tenen dibuix, hi ha els estampats, els quadres i els llistats, teixits 
en màquina; els jacquards, també teixits en màquina, entre els quals hi ha també el 
guipur, la punta i la blonda mecàniques, i finalment els brodats, ja siguin per sistema 
manual, a màquina o al teler. 
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Relació de peces 
 

ESPAI CIRCULAR 
 
Mirall i tamboret del vestidor de Coqui 
Malagrida. c. 1920-1928. Donació de Luis 
Ignacio Malagrida, Col·lecció Antoni de 
Montpalau 

 
 

 
REVISTES 
 
Revista Feminal, Barcelona, 1907-1917. 
Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya. La revista Feminal va aparèixer 
el 1907 com a suplement d’Ilustració 
Catalana, i estava dedicada a la vindicació 
del paper de la dona en l’àmbit artístic i 
cultural, sense deixar de banda, però, el 
món de les labors casolanes i la moda. 
 
La Dona Catalana, núm. especial dedicat a 
«les modistetes», Barcelona, 1932. 
Col·lecció Antoni de Montpalau. Revista 
dedicada exclusivament al públic femení, 
es va editar del 1925 al 1938 i va assolir 
una gran popularitat. 
 
Revista Claror, Barcelona, 1936  
Donació Joan Antoni Fàbregas, Col·lecció 
Antoni de Montpalau. Revista femenina, 
d’una gran modernitat, editada entre el 

1935 i el 1936 per l’Institut de Cultura i 
Biblioteca Popular de la Dona, que dirigia 
Francesca Bonnemaison. 
 
Joan Paulís, Las obreras de la aguja, 
Editorial Ibérica, Barcelona, 1913. 
Col·lecció Antoni de Montpalau. 
Transcripció d’un cicle de conferències que 
el publicista i pediatre Joan Paulís va 
impartir a l’Ateneu Barcelonès al gener del 
1913 i que evidenciaven la precarietat del 
treball femení en el món de la costura, que 
es movia en l’àmbit de l’economia 
submergida i, per tant, quedava al marge 
de qualsevol tipus de regulació laboral. 
 
Dolors Monserdà, Maria Glòria, Llibreria 
Parera, Barcelona, 1917. Col·lecció Antoni 
de Montpalau  

 
SABER L’OFICI 
 
Glassetes de la sucursal gironina de 
l’Acadèmia Martí, Girona. c. 1968-1972 
Donació de Rosa Sais, Col·lecció Antoni de 
Montpalau  
 
Patró bàsic del Sistema Martí, Barcelona 
c. 1900-1920. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 
 
Novísimo Método de Corte, Sistema 
Campasol, Barcelona, c. 1888 
Donació d’Artur Casamartina Vilà, 
Col·lecció Antoni de Montpalau 

Carmen Ruiz y Alá, Método para 
aprender a cortar y confeccionar, 
Barcelona, 1916. Donació d’Artur 
Casamartina Vilà, Col·lecció Antoni de 
Montpalau 
 
Nuevo tratado de corte y confección, 
Sistema Hoyos, Barcelona 
Método técnico de corte y confección, 
Sistema Solemir, Barcelona 
Corte Parisien, Sistema Vinadé, 
Barcelona 
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Método de corte y confección, Sistema 
Solera, Barcelona 
Método de corte y confección, Sistema 
Feli, Barcelona 
 
Marujita y sus vestiditos, Editorial Molino, 
Barcelona, c. 1948-1950. Donació dels 
familiars d’Ana López, Col·lecció Antoni de 
Montpalau 
 
Casa de Modas, joguina infantil, c. 1953-
1959. Museu d’Història de Catalunya  
 

Exemplars del mètode de Corte y 
Confección Sistema Martí, Modistería, 
Sastrería y Lencería, Barcelona, s/d  
Donació Artur Casamartina Vilà, Col·lecció 
Antoni de Montpalau 
 
Patrons muntats i cosits d’una jaqueta, i 
tres models diferents de mànigues, que 
formaven part de l’exàmen de final de curs 
del Corte Sistema Martí  
 
Llibretes per prendre mides, estoig de 
cosir i elements de marcar i tallar, c. 
1943-1945 Donació de Maria Dalmases 
Arnella, Col·lecció Antoni de Montpalau 

 
MATERIALS DE LA MODISTA ANA LÓPEZ 
  
Llibres de taller, pressupostos, albarans 
i agenda del taller d’Ana López, 
Barcelona. c. 1958-1974. Donació dels 
familiars d’Ana López, Col·lecció Antoni de 
Montpalau. La modista Ana López va 
treballar al taller de Barcelona de Cristóbal 
Balenciaga i, després, va passar al de 
Pedro Rodríguez, on va ser primera oficiala 
fins que aquest taller va tancar el 1978. A 
més de la jornada laboral a Rodríguez, als 
vespres i les nits, juntament amb les seves 
germanes, que també eren modistes, feien 
vestits per a les clientes de l’alta burgesia 
catalana. 

 
Dibuixos originals del taller de Pedro 
Rodríguez amb indicacions de la 
modista que els havia de dur a terme, Ana 
López, i les diverses models per a les quals 
es feien els vestits per a les desfilades de 
Barcelona 
c. 1968-1975. Llapis i tinta sobre paper.  
 
Rotlle d’etiquetes brodades de Pedro 
Rodríguez Boutique. Donació dels 
familiars d’Ana López, Col·lecció Antoni de 
Montpalau 

REVISTES DE MODA  
 
Revistes de moda editades entre el 1930 
i el 1985 a Barcelona, Madrid i París 

Donació de Joan Antoni Fàbregas, 
Col·lecció Antoni de Montpalau  

 
 
MATERIALS DE DESFILADES DE MODA 
 
Llibretes de la modista Josefina Coll, de 
Vic, amb apunts de les desfilades d’alta 
costura de Barcelona. 1955-1960. Donació 
de Dolors Esquerrà 
 
Programes de mà i cartell del Salón de la 
Moda Española, de la Cooperativa de 
Alta Costura de Barcelona. 1946-1963. 
Col·lecció Antoni de Montpalau 
 
Catàleg de models de Modas 
Badia/Philippe Venet i document 

acreditatiu per reproduir-ne els models. 
Barcelona, 1981-1982. Col·lecció Antoni de 
Montpalau. Les modistes de més nom i 
més bona clientela tenien accés a les 
desfilades que organitzava a Barcelona la 
Cooperativa de Alta Costura, inicialment a 
la Cúpula del Coliseum i, al cap d’uns anys, 
a l’Hotel Ritz, i algunes de les més 
cèlebres, quan s’ho podien costejar, també 
assistien a les desfilades de París. 
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PATRÓ 
 
Patró oficial i model de Nina Ricci i 
models de Ted Lapidus, Jean Patou, 
Pierre Cardin i Carven, procedents del 

taller d’Ana López. París, c. 1963-1965. 
Donació dels familiars d’Ana López, 
Col·lecció Antoni de Montpalau 

 
 
EINES I MATERIALS DE COSIR 
 
Conjunt d’elements de taller: ploms, 
guixos, cremalleres, eines de marcar, 
gafets, botons folrats, sivelles, fils, 
agulles de cosir, xecs, imperdibles, 
barnilles, centímetre, tisores, coixinet 
d’agulles, mostrari de fils, cinta de gros 

grain, pedres símil d’atzabeja per 
brodar, musclera, mostra de prisat, flor 
per aplicar d’organza i fragment de 
jaqueta amb entretela i picat del coll. 
Material procedent dels tallers d’Ana López, 
Francesc Martí i Joan Antoni Fàbregas 
Col·lecció Antoni de Montpalau 

 
 
GRAN VITRINA 
 
Botiga de teixits. Teixits procedents dels 
tallers d’Ana López, Pedro Rodríguez i 
Joan Antoni Fàbregas, de la merceria de 
les germanes Parassols i de les empreses 
Brujas i Bombardó. Donació dels familiars 
d’Ana López, Maria Casamartina, Isabel 
Vilatobà i Tèxtil Bombardó. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 
 
Merceria. Elements procedents de les 
merceries de les germanes Parassols i 

Omedes, de Sabadell. Donació de Maria 
Casamartina i de la família Omedes, 
Col·lecció Antoni de Montpalau 
 
Taller de modista. Vestit i glasseta de 
núvia de Carme Lladó i elements 
procedents del seu taller i del de Joan 
Antoni Fàbregas; patrons de Maria Lluïsa 
Rabell. Donacions d’Araceli Llenas, Carme 
Lladó, Joan Antoni Fàbregas i Maria Lluïsa 
Rabell. Col·lecció Antoni de Montpalau 

 

TARIMA DE GLASSETES 
 
Glasseta de Pierre Cardin, c. 1968 
Teixit a la plana de cotó, taller d’Ana López 
Donació dels familiars d’Ana López 
Col·lecció Antoni de Montpalau  
 
Glasseta de Carven, c. 1963-1965 
Teixit a la plana de cotó, taller d’Ana López 
Donació dels familiars d’Ana López 
Col·lecció Antoni de Montpalau  
 
Glasseta de Nina Ricci, c. 1958-1963 
Teixit a la plana de cotó, taller d’Ana López 
Donació dels familiars d’Ana López, 
Col·lecció Antoni de Montpalau  
 
Glasseta de Jean Patou, c. 1958-1963 
Teixit a la plana de cotó, taller d’Ana López 
Donació dels familiars d’Ana López, 
Col·lecció Antoni de Montpalau  
 

Glasseta de Cristóbal Balenciaga, c. 
1960-1963. Teixit a la plana de cotó, taller 
d’Ana López 
Donació dels familiars d’Ana López, 
Col·lecció Antoni de Montpalau  
 
Glasseta de Cristóbal Balenciaga, c. 
1963-1965. Teixit a la plana de cotó, taller 
d’Ana López. Donació dels familiars d’Ana 
López, Col·lecció Antoni de Montpalau  
 
Glasseta de Cristóbal Balenciaga, c. 
1960-1963. Teixit a la plana de cotó, taller 
d’Ana López. Donació dels familiars d’Ana 
López, Col·lecció Antoni de Montpalau  
 
Glasseta de Manuel Pertegaz, c. 1958-
1963. Teixit a la plana de cotó, taller d’Ana 
López. Donació dels familiars d’Ana López, 
Col·lecció Antoni de Montpalau  
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Glasseta d’Hubert de Givenchy, c. 1958-
1963. Teixit a la plana de cotó, taller d’Ana 
López. Donació dels familiars d’Ana López, 
Col·lecció Antoni de Montpalau  
 
Glasseta de Santa Eulalia, c. 1962-1966 
Duppion de seda, taller de Carme Lladó 
Donació d’Araceli Llenas, Col·lecció Antoni 
de Montpalau 
 

Glassetes d’autors no identificats, c. 
1958-1966. Teixit a la plana de cotó, taller 
d’Ana López. Donació dels familiars d’Ana 
López, Col·lecció Antoni de Montpalau  
 
Glassetes amb teixits reciclats, c. 1958-
1968. Taller de Carme Lladó. Donació 
d’Araceli Llenas, Col·lecció Antoni de 
Montpalau  

 
VESTITS 
 
Dac Dac, boutique prêt-à-porter, 
Barcelona. Vestit jaqueta, c. 1970-1975. 
Crepè de seda estampat, rivet de gènere 
de punt de cotó merceritzat. Coqui 
Malagrida Pons de Cors, donació de Luis 
Ignacio Malagrida. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 10978 
 
Ana Renaud, Barcelona. Vestit de núvia, 
1947. Ras duquessa. Ruth Herberg de 
Mata, donació de la família Mata Herberg 
Col·lecció Antoni de Montpalau 10131 
 
Anita Monrós, Barcelona. Vestit de festa, 
c. 1925. Crespó de seda brodat amb 
canonets. Donació de la família Martínez 
Montalbán. Col·lecció Antoni de Montpalau 
518 
 
Modista no identificada, Barcelona. Vestit 
de núvia, c. 1900-1905. Domàs de seda 
dibuix jacquard, gasa de seda llistada, 
aplicacions de blonda mecànica brodada 
sobre fons de ras de seda, aplicacions de 
cinta de vellut de seda, aplicacions de 
brodats amb organza i lluentons.  
Col·lecció Antoni de Montpalau 35 
 
Maria Muntaner, Sabadell. Vestit i jaqueta, 
c. 1965-1967. Sarja de llana amb dibuix 
llavorat amb maquineta. Donació de Pepita 
Selvas de Casas. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3252 
 
Maria Closa, Sabadell. Vestit de còctel, c. 
1964-1966. Duppion de seda brodat amb 
xenilla i fusta. Donació de Joaquima 
Dalmases. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3427 
 
Maria Closa, Sabadell. Vestit de núvia, c. 
1974. Crepè de seda, collaret de cinta de 

vellut de seda i flor de gasa de seda. 
Donació de Sílvia Taulé. Col·lecció Antoni 
de Montpalau 3006 
 
Elvira Maciá, Barcelona. Vestit de posada 
de llarg, c. 1955-1958. Plumetis de niló i tul 
il·lusió. Donació de Roser Borguñó 
Col·lecció Antoni de Montpalau 3425 
 
Rosita, Barcelona. Vestit de nit, c. 1968-
1970. Punt de seda, sivella de metall i 
pedreria. Donació d’Ana Alegre.  
Col·lecció Antoni de Montpalau 3507 
 
Maria Domènech, Sabadell. Vestit de nit, 
c. 1970-1972. Crespó i sarja de seda 
estampats. Donació d’Anna Maria Marcet 
de Garriga. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3259 
 
Olga, Barcelona. Vestit de cerimònia, c. 
1948-1950. Vellut chiffon. Col·lecció Antoni 
de Montpalau 1603 
 
Josefina Coll, Vic. Vestit de cerimònia, c. 
1950-1954. Otomà de seda. Donació de 
Maria Junyent. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 1602 
 
Josefina Coll, Vic. Vestit de còctel, 1974 
Crepè marroquí, brodat amb mostassetes, 
canonets i perles. Donació de Maria 
Casellas de Xandri. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3124 
 
Maria Prat, Sabadell. Vestit de còctel, c. 
1970-1974. Crepè de llana, coll-collaret i 
cinturó amb aplicacions brodades amb 
lluentons, mostassetes, canonets, perles i 
pedreria. Donació de Rosa Maria Llonch 
Col·lecció Antoni de Montpalau 3125 
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Maria Prat, Sabadell. Vestit de nit, c. 1970-
1974. Crepè marroquí, aplicacions de 
plomes d’organza i d’estruç, sivella de 
metall i pedreria. Donació de Rosa Maria 
Llonch. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3408 
 
Francisqueta de Can Xorco (Francesca 
Bonada), Sabadell. Vestit de cerimònia, 
1949. Sarja d’estam. Josepa Parassols, 
donació de Maria Casamartina Parassols 
Col·lecció Antoni de Montpalau 3636 
 
Carme Figueras, Barcelona. Vestit de nit, 
c. 1948-1949. Ras de seda. Rosa Pujadas 
Roca, donació de Rosa Maria Torra 
Col·lecció Antoni de Montpalau 6071 
 
Rosa Monserrate, Barcelona. Vestit de 
còctel, c. 1953-1955. Otomà de seda, vellut 
de cotó. Donació de Cristina Montals de 
Montané. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3625 
 
Rosa Monserrate, Barcelona. Vestit de 
posada de llarg, c. 1953-1954. Sarga de 
cotó brodada amb cotó, tul il·lusió. Donació 
de Cristina Montals de Montané. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 3623 
 
Lolita Estaño, Barcelona. Vestit de nit, 
còpia de Lanvin, c. 1975. Ras de seda, flors 
de ras i organza de seda. Donació de 
Dinath de Grandi de Grijalbo. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 1752 
 
Lolita Estaño, Barcelona. Vestit jaqueta de 
cerimònia, c. 1985-1988. Jaqueta de 
blonda mecànica amb brodat de 
mostassetes, granets, lluentons, pedreria i 
cinta de ras. Faldilla de cloqué de seda. 
Donació de Dinath de Grandi de Grijalbo  
Col·lecció Antoni de Montpalau 3251 
 
Maria Got, Sabadell. Abric, c. 1970 
Espiga de llana, botons metàl·lics i de 
pasta dissenyats per Elio Berhanyer 
Donació de Montse Bros. Col·lecció Antoni 
de Montpalau 3375 
 
Maria Got, Sabadell. Vestit jaqueta, c. 
1965-1968. Sarja de llana, botons de nacre 
Donació de Montse Bros. Col·lecció Antoni 
de Montpalau 11205 
 

Maria Got, Sabadell. Vestit de còctel, 
c.1966. Vellut chiffon, amb brodats de 
lluentons i mostassetes. Teixit i brodats 
procedents d’un vestit de la dècada del 
1930 de la mare de la donant. Donació de 
Montse Bros. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3214 
 
Luisa Vicente, Portbou. Vestit de còctel, 
model i brodat fets al taller de Pedro 
Rodríguez, c. 1955-1956. Organza de seda 
brodada amb aplicacions d’organza de 
seda. Donació de Joana Suñer Espadaler 
Col·lecció Antoni de Montpalau 3853 
 
Rosa Monserrate, Barcelona. Vestit, c. 
1960. Gènere de punt de llana, brodat amb 
botons d’imitació ivori. Donació de Cristina 
Montals de Montané. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3614 
 
Ramon Limá, Sitges. Vestit de còctel, c. 
1984-1986. Tul brodat mecànic imitant 
plumetis, folre de tafetà sintètic. Donació de 
Marita Guerín. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 11452 
 
Engràcia Alberich, Reus. Vestit camiser, 
c. 1954-1957. Ras de seda estampat 
imitant «xiné», botons de pasta pintats 
imitant l’estampat. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 685 
 
Margarita Jovani, fundadora de la marca 
Tot-Hom, Barcelona. Vestit de còctel, c. 
1963-1964. Guipur de llana mecànic, 
cinturó de ras de seda. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 10234 
 
Abúndia Armengol, Terrassa. Vestit i 
jaqueta de còctel, c. 1962-1964. Teixit 
llavorat de seda i lúrex amb dibuix jacquard 
Donació d’Abúndia Armengol. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 3477 
 
Ana López, Barcelona. Vestit de carrer, c. 
1966-1968. Sarja estampada. Donació de 
la família d’Ana López. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3262 
 
Cuqui Matalonga, Su Boutique, Terrassa 
Vestit de còctel, c. 1971. Gènere de punt 
de polièster. Donació de la família 
Caparrós-Sanahuja. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3441 
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Susana, Barcelona. Vestit i torera de 
còctel, c. 1957-1959. Punta mecànica 
brodada al teler. Donació de Montserrat 
Gregori de Saumoy. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3359 
 
Maria Muntané, Barcelona. Vestit de 
còctel, c. 1955-1958. Blonda mecànica, 
folre d’organza. Donació de Pepita Selvas 
de Casas. Col·lecció Antoni de Montpalau 
1768 
 
Pepita Boluña, Sabadell. Vestit de nit, c. 
1934-1935. Tafetà de seda, farbalà de tul i 
tafetà, brodat de canonets. Donació de 
Benet Ferrer. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3839 
 
Clara Musté, Sabadell. Abric de còctel, c. 
1955-1958. Ras duquessa, botons folrats 
del mateix teixit. Donació de Carme 
Cañadell. Col·lecció Antoni de Montpalau 
931  
 
Ana Company, Sabadell. Vestit dues 
peces de còctel, c. 1956-1959. Sarja de 
llana perxada amb aplicacions de cinta de 
vellut de seda. Carmina Molons, donació de 
Núria Padrós. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3373 
 
María Cristina, Barcelona. Vestit de 
posada de llarg, 1961. Tul il·lusió, folre de 
tafetà de seda, cinturó de ras de seda, flor 
de tafetà de seda i vellut chiffon. Monterrat 
Goula Goula, donació de la família Goula 
Goula. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3118 
 
Maria Estalella, Barcelona. Vestit i 
capelina de cerimònia, 1962. Shantung de 
seda estampat. Maria Rosa Pons de Cors, 
donació de Coqui Maladriga Pons de Cors  
Col·lecció Antoni de Montpalau 3424 
 
Elsa Carner, Sabadell. Vestit de còctel, c. 
1985-1987. Otomà de seda llavorat i 
estampat. Donació de Carme Costals 
Col·lecció Antoni de Montpalau 3381 
 
Barrera, Barcelona. Abric de cerimònia, c. 
1965-1968. Vellut chiffon, botons de metall i 
vidre. Donació d’Antònia Busquets de 
Llavallol. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3031 
 

Carme Lladó, Sabadell. Vestit i jaqueta, c. 
1965. Llana amb dibuix llavorat amb 
maquineta, cinturó amb sivella metàl·lica, 
jaqueta de pota de gall amb variant del 
dibuix. Teixit de la fàbrica Vda. de 
Francisco Casas. Donació de Pepita Casas 
de Selvas. Col·lecció Antoni de Montpalau 
1766 
 
Carme Lladó, Sabadell. Vestit de còctel, c. 
1969-1970. Crepè de llana, coll i punys 
d’organza amb prisat soleil. Donació de 
Margarita Riera de Burrull. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 3305 
 
Esperança Sagués, Barcelona. Vestit de 
festa, c. 1949. Cotó amb dibuix llavorat 
amb maquineta.  Donació de Teresa de 
Togores. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3203 
 
Ana Silera, Sabadell. Vestit jaqueta, c. 
1990-1995. Llana de lligament a la plana, 
botons de metall i material plàstic. Maria del 
Carme Graells Montull, donació de Carmina 
Graells. Col·lecció Antoni de Montpalau 
9045 
 
Maria Jansat, Torelló. Vestit jaqueta, c. 
1984-1988. Jaqueta de seda i lúrex amb 
botons folrats, faldilla de cloqué de seda 
Donació d’Alaix i Gimbert. Col·lecció Antoni 
de Montpalau 11306 
 
Rosa Masana, Barcelona. Vestit i fulard, c. 
1966- 1968. Vellut sintètic estampat, botons 
folrats. Donació de Margarita Riera de 
Burrull. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3307 
 
Maria Grau, Sabadell. Vestit midi, c. 1972-
1974. Gènere de punt sintètic estampat  
Donació d’Eulalia Gorina. Col·lecció Antoni 
de Montpalau 3116 
 
Nuria García Vázquez, Barcelona. Vestit i 
jaqueta, c.1988-90. Acanalat de seda 
estampat. Donació de Núria García 
Vázquez. Col·lecció Antoni de Montpalau 
2970 
 
Montserrat Amigó, modista i directora de 
Pedro Rovira, Barcelona. Vestit i jaqueta, c. 
1970. Sarja de llana doble faç. Donació de 
la família Samaranch. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 10471 
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María Cristina, Barcelona. Vestit de còctel, 
1963. Ras de seda i lúrex llavorat amb 
dibuix jacquard (cos), fai de seda (faldilla) 
Montserrat Goula Goula, donació de la 
família Goula Goula. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3467 
 
ANI, Barcelona. Vestit de nit, 1963 
Tafetà de seda pintat, tul brodat amb 
lluentons. Donació de León López 
Col·lecció Antoni de Montpalau 3435 
 
ANI, Barcelona. Vestit de nit, c. 1930-1935 
Vellut chiffon llavorat imitant astracan, coll, 
punys i llaçada folrats de ras de seda 
llavorada. Donació de León López  
Col·lecció Antoni de Montpalau 3436 
 
ANI, Barcelona. Vestit de nit, c. 1930-1933 
Vellut chiffon llavorat, amb formes 
geomètriques. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 1600 
 
Emília Nuez, Barcelona. Vestit de còctel, c. 
1963-1965. Gènere de punt de llana brodat 
amb passamaneria, granadura i vidrets 
Donació de Glòria Cirera. Col·lecció Antoni 
de Montpalau 3882 
 
Dolores Nuez, Barcelona. Vestit de nit, c. 
1972-1974. Crepè de llana, faixa de ras de 
seda. Donació de Margarita Hernández 
Col·lecció Antoni de Montpalau 3164 
 
Josefina Coll, Vic. Vestit i jaqueta tres 
quarts, c. 1956-1958. Sarja de llana moher 
Donació de Maria Teresa Romeu. 
Col·lecció Antoni de Montpalau 3258 
 
Maria Grau, Sabadell. Vestit, c. 1969-1974 
Llana tintada amb tècnica plangi. Donació 
de Teresa Carbonell. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 6032 
 
Carmen Tornés, Barcelona. Vestit dues 
peces, còpia d’Yves Saint-Laurent, c. 1972-
1975. Cos crepè georgette amb aplicacions 
de cintes de passamaneria, faldilla d’otomà 
de seda amb acabat moaré i faixa de pell 
girada. Donació de la família Colomer. 
Miralbell. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3473 
 
Rosita, Barcelona. Vestit de posada de 
llarg, 1966. Crepè de seda, cos brodat amb 
granadura i pedreria. Donació d’Ana Alegre 

Col·lecció Antoni de Montpalau 3749 
 
Josefina Parera, Barcelona. Vestit de nit, 
c. 1968-1974. Punta mecànica brodada al 
teler, folre de tafetà de raió. Donació 
d’Elvira de Castro Parera. Col·lecció Antoni 
de Montpalau 3127 
 
Isabel Solé, Barcelona. Vestit pantaló, c. 
1972-1974. Gènere de punt de llana, 
aplicacions de passamaneria, tanca 
metàl·lica. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3455 
 
Maria Muntané, Sabadell. Vestit de festa, 
c. 1955-1957. Vellut al sabre, fons ras 
estampat. Donació de Pepita Selvas de 
Casas. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3374 
 
Lola, Barcelona. Vestit de nit, c. 1965-1967 
Teixit llavorat de seda i lúrex, dibuix 
jacquard. Donació de Margarita Rivière 
Col·lecció Antoni de Montpalau 1109 
 
Martí Félez, Barcelona. Vestit de còctel, c. 
1983-1985. Gènere de punt de llana, 
botons i sivella de metall i pedreria. 
Donació de Marta Puvill Doñate. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 11429 
 
Francisqueta de can Xorco (Francesca 
Bonada), Sabadell. Vestit, c. 1935-1942 
Tafetà doble de seda estampat, botons de 
vidre. Josepa Parassols, donació de Maria 
Casamartina Parassols. Col·lecció Antoni 
de Montpalau 3163 
 
Pilar Cebrián, Sabadell. Vestit de posada 
de llarg, c. 1942. Étamine de cotó 
estampat, faixa de ras. Maria Saus, 
donació de les germanes Saus. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 3726 
 
Carme Lladó, Sabadell. Abric, c. 1955-
1958. Sarja de llana perxada, coll aplicat de 
foquina. Josepa Piñol Aiguadé, donació 
d’Agustí Puig. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3216 
 
Montserrat Cabañero, Sabadell. Vestit de 
núvia, c. 1950. Ras de seda. Donació de 
Teresa Roca Vidal. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 10194 
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Maria G, de Mora, Barcelona. Vestit de 
núvia, 1962. Ras duquessa. Donació de 
Maria Simón. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 974 
 
Carme Lladó, Sabadell. Vestit de núvia, c. 
1965. Organza de seda. Donació d’Araceli 
Llenas Lladó. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3498 
 
Maria Grau, Sabadell. Minivestit, c. 1968-
1970. Sarja de seda, tintat batik amb 
disseny de Benet Ferrer. Donació de 
Teresa Carbonell. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 6034 
 
Núria Arnella, Sabadell. Vestit 
confeccionat segons els Sistema Martí, c. 
1945-1947. Xantung de seda. Núria 
Arnella, donació de Maria Dalmases 
Arnella. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3048 
 
Lupe Gamarra, modista de Balenciaga, 
Barcelona. Abric, c. 1964-1966. Drap de 
llana, coll i punys de vellut de cotó. Carmen 
Ferrer Cajigal, marquesa de Torroella de 
Montgrí, donació de Carmen de Robert 
Col·lecció Antoni de Montpalau 2796 
 
Lupe Gamarra, modista de Balenciaga, 
Barcelona. Vestit de nit, c. 1972-1974 
Organza de seda estampada. Donació de 
Carmen de Robert. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3866 
 
Pedro Rodríguez, Barcelona. Vestit 
pantaló de nit, c. 1965-1968. Tul de niló 
brodat amb lluentons i pedreria, fourreau de 
crepè de seda. Donació de Coqui 
Maladriga Pons de Cors. Col·lecció Antoni 
de Montpalau 656 
 
Carme Costejá, Barcelona. Vestit de festa, 
c. 1955-1959. Gènere de punt de seda 
Col·lecció Antoni de Montpalau 548 
 
Maria Jansat, Torelló. Vestit, c. 1967-1968. 
Gènere de punt de llana dibuix jacquard  
Donació d’Alaix i Gimbert. Col·lecció Antoni 
de Montpalau 1134 
 
Antonia Muntané, Sabadell. Vestit de 
còctel, c. 1957-1959. Crepè de llana.  

Donació d’Anneliese Müke-García de 
Sallent. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3252 
 
Lupe Gamarra, modista de Balenciaga, 
Barcelona. Abric de nit, model de Pedro 
Rovira, c. 1968. Ras duquessa, coll de 
plomes de marabú. Carmen Ferrer Cajigal, 
marquesa de Torroella de Montgrí, donació 
de Carmen de Robert. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 2760 
 
Lupe Gamarra, modista de Balenciaga, 
Barcelona. Vestit de nit, còpia de 
Balenciaga, c. 1962-1963. Sarja de seda 
estampada. Carmen Ferrer Cajigal, 
marquesa de Torroella de Montgrí, donació 
de Carmen de Robert. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 2756 
 
Modista no identificada, Caldes de 
Montbui. Vestit de núvia, c. 1950. Fai de 
seda. Donació de Maria Rosa Riera. 
Col·lecció Antoni de Montpalau 3504 
 
Pilar López, Barcelona. Vestit i capelina de 
còctel, c. 1962-1964. Ras duquessa. 
Col·lecció Antoni de Montpalau 10483 
 
Clara Musté, Sabadell. Abric, c. 1958-
1960. Sarja de llana, coll de foquina, botons 
de nacre. Col·lecció Antoni de Montpalau 
964 
 
María Argemí, Barcelona. Vestit de festa, 
c. 1946-1949. Gasa de seda estampada. 
Col·lecció Antoni de Montpalau 3085 
 
María Argemí, Barcelona. Vestit i jaqueta, 
c. 1965. Ras de seda, blonda mecànica 
Joaquima Jaumeandreu, donació de 
Lourdes Perejoan. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3383 
 
Romur (Roca i Muñoz), Barcelona. Vestit, 
c. 1974-1976. Crepè de seda estampat  
Donació de Tití de Togores. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 3174 
 
Magda Camprubí, Sabadell. Vestit 
camiser, c. 1958-1960. Tafetà de cotó 
merceritzat estampat, botons de pasta. 
Angelina Parassols, donació de la família 
Casamartina. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3226 
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Juana Otero, modista de Balenciaga, 
Barcelona. Vestit de festa, còpia de 
Balenciaga, c. 1955-1957. Otomà de seda 
Donació d’Isabel Arnau. Col·lecció Antoni 
de Montpalau 10425 
 
Maria Estadella, Barcelona. Vestit de 
festa, c. 1962. Blonda de dos tons 
mecànica, fourreau de raió. Donació de 
Coqui Malagrida Pons de Cors. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 3361 
 
Cañellas, Barcelona. Vestit de festa, còpia 
de Christian Dior, c. 1952- 1955. Ras 
duquessa. Donació d’Abúndia Espinal 
Col·lecció Antoni de Montpalau 2136 
 
Paquita Juliachs, Barcelona. Abric de nit, 
c. 1935-1936. Vellut chiffon, coll i punys 
brodats amb mostassetes i lluentons, 
botons folrats. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3456 
 
Carmen Tornés, modista de Pertegaz i 
de Tot-Hom, Barcelona. Vestit de festa, c. 
1972-1974. Gasa de seda amb llistes de 
ras i estampada. Mercè Miralbell, donació 
de la família Colomer Miralbell. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 3486 
 
Modista no identificada, antiga oficiala 
de Pedro Rodríguez, Barcelona. Abric de 
festa, c. 1951-1955. Teixit acanalat de seda 
imitant duppion. Mercè Miralbell, donació 
de la família Colomer Miralbell. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 3486 
 
Ana López, oficiala de Balenciaga i de 
Pedro Rodríguez, Barcelona. Vestit 
camiser, còpia de Balenciaga, c. 1950-1954 
Xantung de seda. Donació d’Ana López. 
Col·lecció Antoni de Montpalau 2170 
 
Carme Comas, Sabadell. Vestit i jaqueta, 
c. 1962-1964. Plana de lli. Donació de 
Margarita Riera de Burrull. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 3327 
 
Maria Terradas, Barcelona. Vestit de nit, c. 
1933-1934. Vellut chiffon, lamé, 
passamaneria de seda i metall. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 3611 
 
Maria Comas, Sabadell. Vestit, c. 1968-
1969. Cotó merceritzat estampat. Donació 

d’Amor Escursell. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3086 
 
Romy, Barcelona. Vestit, còpia de Jacques 
Esterel, c. 1955-1958. Plana de cotó, dibuix 
de quadres Vichy, brodat suís mecànic. 
Donació d’Anna Maria Saludes. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 3243 
 
María Cristina, Barcelona. Vestit i sota 
faldilla, c. 1970-1972. Sarja de seda 
estampada. Donació de la família Goula 
Goula. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3651 
 
Germanes Masdeu, Barcelona. Vestit de 
festa, c. 1924-1926. Crepè de seda brodat 
amb canonets i mostassetes, aplicacions 
de passamaneria. Donació de Núria 
Malvehy. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3478 
 
Ascensión Alcón, modista de 
Balenciaga, Barcelona. Vestit de còctel, c. 
1980-1983. Teixit acanalat de seda. Maria 
Dolores Descals de Sastre, donació de 
Chelo Sastre Descals. Col·lecció Antoni de 
Montpalau, 3268 
 
Ana López, modista de Balenciaga i de 
Pedro Rodríguez, Barcelona. Vestit abric, 
c. 1958-1960. Pota de gall de llana. Ana 
López, donació de la família López 
Col·lecció Antoni de Montpalau3268  
 
Alfredo Farrés, Vic. Vestit de nit, c. 1982-
1985. Vellut de cotó. Donació de Maria 
Junyent. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3483 
 
Esperança Sagués, Barcelona. Vestit 
jaqueta, c. 1949. Ras de cotó merceritzat 
estampat. Donació de Teresa de Togores. 
Col·lecció Antoni de Montpalau 3521 
 
Pilar Lacambra, modista de Carmen Mir, 
Barcelona. Vestit, c. 1964-1967. Sota 
faldilla i abric de còctel, duppion de seda, 
coll de l’abric i franja final de la sotafaldilla 
brodats amb canonets, lluentons i pedreria 
Francisca Turull de Tió, donació de la 
família Tió. Col·lecció Antoni de Montpalau 
578 
 
ANI, modista de Balenciaga, Barcelona. 
Vestit i abric de còctel, c. 1958-1960. 
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Blonda de dos tons mecànica, fourreau de 
glacé de seda. Margarita Gabarró, donació 
de Margarita Puig. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 1710  
 
Clara Musté, Sabadell. Conjunt de festa, c. 
1980-1982. Crepè georgette de seda 
estampat, folre de tafetà de seda, capa de 
vellut chiffon. Donació de la família 
Torruella Alsina. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3500 
 
Jordi Badía, Barcelona. Vestit de còctel, c. 
1972-1974. Fai estampat. Teresa de 
Vallescar, donació de la família Fontbona. 
Col·lecció Antoni de Montpalau 6000 
 
Nuria García Vázquez, modista passant 
de Santa Eulalia, Rosser, Carmen Mir i 
Pedro Rovira; Barcelona. Abric, patró i teixit 
de Santa Eulalia, c. 1980-1984. Llana 
moher formant bucles. Donació de Nuria 
García Vázquez. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 11953 
 
M. Iglesias, Barcelona. Vestit de còctel, c. 
1965-1967. Crepè de llana, cinta de ras de 
seda. Marisa Díaz de la Fuente, donació de 
Lluïsa Ortín. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 11949 
 
Maria Closa, Sabadell. Vestit i capelina de 
còctel, c. 1954-1956. Fai de seda, cinturó 
amb flor de fai en el lloc de la sivella 
Donació Magdalena Calvet. Col·lecció 
Antoni de Montpalau 3261 
 
Jeanette, Barcelona. Conjunt de vestit i 
jaqueta de festa, c. 1955-1956. Punta 
mecànica brodada. Donació de Tití de 
Togores. Col·lecció Antoni de Montpalau 
3176 
 
Maria Grau, Sabadell. Vestit de festa, c. 
1954-1956. Organdí de cotó, brodat en cotó 
merceritzat. Donació de Glòria Cirera. 
Col·lecció Antoni de Montpalau 3396 
 

Maria Grau, Sabadell. Vestit de festa, c. 
1952-1955. Organdí de cotó, brodat en cotó 
merceritzat. Donació d’Anneliese Mücke 
García de Sallent. Col·lecció Antoni de 
Montpalau 3092 
 
Andreu Subirats, Santa Perpètua de 
Mogoda. Vestit i jaqueta, c. 1984-1987 
Xeviot de llana, aplicacions de vellut de 
cotó. Anna Flaquer, donació d’Andreu 
Subirats. Col·lecció Antoni de Montpalau, 
13463 
 
Teresa Uñó, modista de Pedro 
Rodríguez i Joan Antoni Fàbregas, 
Barcelona. Vestit de nit, c. 1972. Gènere de 
punt de polièster, aplicacions de pedreria. 
Donació de Teresa Uñó. Col·lecció Antoni 
de Montpalau, 13461 
 
Teresa Uñó, modista de Pedro 
Rodríguez i Joan Antoni Fàbregas, 
Barcelona. Abric, c. 1972-1974. Sarja de 
llana. Donació de Teresa Uñó. Col·lecció 
Antoni de Montpalau, 13462 
 
Maria Closa, Sabadell. Vestit de còctel, c. 
1965. Ras duquessa brodat amb granets i 
pedreria imitant atzabeja. Carme Farré, 
donació de la família Monés Farré.  
Col·lecció Antoni de Montpalau, 13446 

Maria Closa, Sabadell. Vestit de còctel, c. 
1965. Crepè marroquí de seda brodat amb 
granets i pedreria. Carme Farré, donació de 
la família Monés Farré. Col·lecció Antoni de 
Montpalau, 13447 
 
Montserrat Amigó, Barcelona. Vestit i 
jaqueta, c. 1982-1985. Texà, sarja de cotó i 
polièster, amb brodat mecànic al teler. 
Donació de Margarita Riera de Burrull 
Col·lecció Antoni de Montpalau, 3291 

Alfredo Farrés, Vic. Vestit de còctel, c. 
1965. Crepè marroquí de seda i vellut de 
seda i lúrex, brodats amb granets, lluentons 
i fils de seda. Donació de Pilar Picart. 
Col·lecció Antoni de Montpalau, 3723 
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El taller de la 
modista 

 
Com en anteriors ocasions, dins la mateixa exposició s’ha habilitat un espai per a tot 
tipus de públic, també familiar, en què es proposa un joc, una activitat lliure, per tal que 
els visitants s’apropin als continguts tractats en l’exposició d’una manera lúdica.  

 

En aquest ocasió, sota el nom ‘El taller de la modista’, a l’espai es convida als 
participants a posar-se en la pell de les modistes i crear la pròpia col·lecció de moda tot 
vestint amb imants vuit maniquins que estan disposat a la paret. Fent-ho, els participants 
aprenen el vocabulari bàsic de la confecció i el patronatge (espatlla, coll, cisa, bust, 
màniga, puny, llarg de maluc, llarg de faldilla, coll, espatlla, ample d’espatlla, cisa, 
màniga, cintura, tir, llarg de maluc, camal i llarg de pantaló) i coneixen l’evolució de la 
moda al segle XX: 

Anys 20. El ball del xarleston inspira una manera de vestir més atrevida: vestits de 
formes rectes i faldilles curtes, sovint amb serrell o volants.  

Anys 30. El cinema de Hollywood difon una imatge de luxe i sofisticació que no es 
correspon amb la situació de crisi. Les faldilles s’allarguen i marquen la cintura i 
s’introdueix el tall al biaix. 

Anys 40. Les restriccions de la postguerra espanyola i la Segona Guerra Mundial 
marquen uns dissenys de tall senzill amb influències militars: vestit jaqueta de faldilles 
rectes, cintura estreta i jaquetes amb muscleres.  

Anys 50. Les ganes de superar l’austeritat del període anterior impulsen l’ús de teixits 
vistosos, faldilles amb molt de volum i dissenys que remarquen la cintura i el pit. 

Anys 60. L’esperit reivindicatiu i les ànsies de llibertat que impulsen els moviments 
socials també es reflecteixen en la moda: hi destaquen la minifaldilla i els dissenys i 
estampats geomètrics. 

Anys 70. L’inconformisme i els models de vida alternatius es reflecteixen en diferents 
estils de música i moda: les faldilles llargues conviuen amb les minifaldilles i els 
pantalons acampanats amb sabates de plataforma. 

Anys 80. L’assoliment de llocs de responsabilitat per part de les dones marca un nou 
estil, imposant però més conservador. Pantalons o faldilles rectes es combinen amb 
jaquetes amb muscleres. 
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Activitats 

  
VISITES GUIADES 
 
Cada dissabte, a les 12h, a partir de l’11 de miag (inclòs). S’ofereix una visita guiada 
a l’exposició a càrrec dels guies del museu. Activitat inclosa en el preu de l’entrada. No 
cal reserva prèvia. 
 
Durant el mes de juliol i la primera setmana d’agost, s’oferirà també visita guiada als 
assistents a les Nits d’estiu del Museu. Seran els dimecres 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol 
i el 7 d’agost a les 20h. 
  
També es poden concertar visites per a grups i escoles trucant al telèfon 93 225 42 
44 (de dl. a dv. de 10 a 14 h i de 15.30 a 17.30 h) o a mhcvisites.cultura@gencat.cat. 
 
 

ACTIVITAT FAMILIAR 

Visita dinamitzada a l’exposició per a famílies amb nens i nenes a partir de 6 anys.  

Dissabte 12, 19 i 26 de maig, 2 de juny, 29 de setembre, 6 i 13 d’octubre. A les 11h. 
2€/persona.  

 

ITINERARIS PER LA CIUTAT 
 
El Passeig de Gràcia, l’aparador dels modistos i modistes del segle XX. De 
Furest a Santa Eulàlia.  
 

Un recorregut pel Passeig de Gràcia, l’artèria burgesa per excel·lència, per 
descobrir on es van establir les principals cases de modistes i modistos que 
van vestir la ciutat des dels primers decennis del segle XX. Punt de trobada: 
Passeig de Gràcia 12-14 (botiga FUREST).  
 
18 de maig. 15€/persona. 

Gràcia, el disseny de moda emergent 
 

El barri de Gràcia concentra avui alguns dels tallers de dissenyadors emergents 
de la ciutat i les propostes més atrevides en el món de la moda, on les noves 
tecnologies i l’ecologia se sumen a les formes més tradicionals del taller artesà. 
Punt de trobada: Rambla de Catalunya, 126 (Diputació Barcelona)  
 
1 de juny. 15€/persona.  

mailto:mhcvisites.cultura@gencat.cat
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ALTRES ACTIVITATS 

 

TALLER Pensem una peça de modisteria 

Rosa Rubio és professora de costura i patronatge d’adults. En aquest taller ens 
acompanyarà en la creació  d'un parell de peces de vestir a mida repensades a 
partir de la roba interior femenina del segle XX. 

30 de maig i 13 de juny, a les 18h. 15€ 

 

TERTÚLIA-CAFÈ sobre la indústria tèxtil i les alternatives ètiques i sostenibles 

La confecció de peces de roba a nivell industrial porta a l’actualitat una 
problemàtica que sovint obviem quan l’adquirim: vulneracions de drets laborals, 
manca de sostenibilitat del model, discriminació de gènere... En aquesta tertúlia 
debatrem sobre aquest model i també sobre la seva alternativa: la producció de 
proximitat, ètica i sostenible. 

2 d’octubre, a les 18.30h. Activitat gratuïta 

 
 
Per realitzar les activitats és necessari inscriure's prèviament al telèfon 93 225 42 44 (de 
dilluns a divendres de 9.30 a 14h) o a l'adreça mhcvisites.cultura@gencat.cat.  
 
 
 

  

mailto:mhcvisites.cultura@gencat.cat
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Informació de visita 
 
 

Dates de l’exposició 

Del 3 de maig al 13 d’octubre de 2019 
Inauguració 2 de maig a les 19h 
 
 
Horari de visita 

De dimarts a dissabte, de 10 a 19h  
Dimecres de 10 a 20h 
Diumenge i festius (24 de juny, 15 d’agost i 11 de setembre), de 10 a 14.30h 
Dilluns, tancat (inclòs el 10 de juny) 
 

*El 24 de setembre l’horari serà de 10 a 19h 
 
 
Preu de l’entrada 

Preu d’entrada general a l’exposició temporal: 4€ 
Entrada combinada (exposició permanent del Museu + Moda i Modistes): 6,5€ 
 

Entrada gratuïta:  Primer diumenge de mes, 18 de maig, 11 i 24 de setembre  
      Membres del programa SOM Museu d’Història de Catalunya 
 

Descomptes:  20% amb el Carnet de Biblioteques de Barcelona 
 

Més reduccions i gratuïtats a mhcat.cat/tarifes 
 
 
Més informació al web i a les xarxes socials: 

Tota la informació relativa a l’exposició està disponible a mhcat.cat/exposicions 

Tota l’actualitat relacionada amb l’exposició es podrà seguir també a les xarxes socials 
del museu seguint el perfil @mhistoriacat o cercant l’etiqueta #ModaiModistes 

 

Localització 

1a planta del Museu d’Història de Catalunya (Plaça de Pau Vila, 3, Barcelona) 
 

Transports: Autobusos V17, H14, D20, V15, V13, 39, 45, 51, 59 i 120 
Metro L4 (groga) Barceloneta 
Tren Barcelona estació de França 
Bicing a la Plaça Pau Vila  

 

http://www.mhcat.cat/la_visita/localitzacio_horaris_i_tarifes/tarifes
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 Museu d’Història de Catalunya                                                             

Plaça de Pau Vila 3, Barcelona                                               @mhistoriacat                           
93 225 47 00                                                                            #mhistoriacat 
mhcat.cat                                                                                 #ModaiModistes 
 
Premsa: 
mhc.premsa@gencat.cat  

http://www.mhcat.cat/
mailto:mhc.premsa@gencat.cat

