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Trobades científiques

I Col·loqui d’Investigadors
en Tèxtil i Moda

A la reunió de patronat de l’abril de 2017 es va aprovar la participació de la FHD
al projecte presentat pel Grup d’Estudis de Tèxtil i Moda consistent en la convocatòria d’un col·loqui que mostrés l’estat de la investigació d’aquests àmbits a
Espanya. Aquest esdeveniment estava impulsat per la Dra. Sílvia Ventosa, conservadora de les col·leccions de tèxtil i moda del Museu del Disseny de Barcelona i membre del patronat de la FHD; la Dra. Sílvia Carbonell, directora-gerent
del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa; Neus Ribas, directora
del Museu d’Arenys de Mar; i la Dra. Assumpta Dangla, museòloga i experta en
estampats que treballa al Museu de l’Estampació de Premià.
La crida a la participació ja s’havia fet a través de les plataformes d’aquestes institucions, a la que s’hi va afegir la FHD. La resposta va ser molt ràpida, de manera que al mes de maig ja es podia elaborar un programa amb 46 comunicacions
i diverses activitats. Per a la conferència inaugural es va aconseguir la participació de Lesley Miller, conservadora de la col·lecció tèxtil del Victoria & Albert
Museum, que va pronunciar la conferència “Historias entretejidas: 30 años de
investigaciones textiles”.
El Comitè Científic —format per Núria Aragonès, Assumpta Dangla, Andreu
Dengra, Mercè Fernández, Neus Ribas, Sílvia Rosés, Sílvia Saladrigas, i Sílvia
Ventosa— es va ocupar de rebre, aprovar i programar els resums de les ponències que anaven arribant. Aquestes es van dividir en dos grans grups: un d’estudis sobre teixits i col·leccionisme i un d’estudis sobre moda que es van projectar
en dues sales separades, atès que en una de sola no s’hi cabia.
La secretaria general del Col·loqui es va ubicar a la Fundació, a fi i efecte de coordinar la logística, realitzar les inscripcions i controlar la comptabilitat.
El Col·loqui va tenir lloc els dies 17 i 18 de novembre al Centre de Documentació
Museu Tèxtil de Terrassa i va enregistrar la inscripció de 117 persones vingudes
de tot l’Estat. Un èxit del tot inesperat i que segurament es va deure al fet que
era la primera vegada que es convocava a Espanya un encontre científic dedicat
només a la investigació històrica del tèxtil i la moda i, també, al fet que gràcies
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Sobre aquestes línies, vista de l’auditori
i participants acreditant-se.
A l’esquerra, Lesley Miller en la seva
conferència.
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a les aportacions econòmiques que es van rebre de les institucions el preu de la
inscripció era molt baix. Aquestes van ser: Diputació de Barcelona, Ajuntament
de Terrassa, Fundació Institut Industrial i Comercial de Terrassa, Museu del Disseny de Barcelona i Museu d’Arenys de Mar.
Els assistents provenien majoritàriament de la docència (universitat i escoles de
disseny), dels museus i també hi havia investigadors independents.
En acabar el Col·loqui els inscrits van poder fer una visita al fons del CDMT i a
l’exposició “La fàbrica tèxtil” del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, situat a Terrassa.
L’èxit d’aquest primer col·loqui ens anima a donar-li continuïtat i a fer-lo biennal,
potser obrint-lo a Llatinoamèrica. El col·loqui de 2017 es va fer en castellà i ja
s’hi van inscriure algunes persones de més enllà de l’Atlàntic, alguna de parla
portuguesa.
Des d’aquestes pàgines volem agrair al CDMT la seva intensa dedicació a
aquest projecte i a les Dres. Ventosa, Carbonell, Dangla i a Neus Ribas l’esforç
personal i institucional que han fet per a tirar-lo endavant.

7

Planificació del II Simposi de la FHD,
Disseny i Franquisme

A la reunió de patronat de l’abril de 2017 es va debatre i aprovar la posada en
marxa del segon Simposi de la FHD amb el títol Disseny i Franquisme. El tema
va demostrar ser molt oportú, ara que a Alemanya i a Itàlia s’estan organitzant
també trobades científiques sobre disseny i feixisme.
El simposi plantejava l’exploració de les condicions sota les quals va evolucionar
la cultura material i visual d’Espanya durant el franquisme, de quina manera el
disseny es va obrir pas en un context ple de contradiccions i com la cultura es va
moure en un marc de llibertats restringides.
Per a la promoció del simposi es va adquirir a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona
una eloqüent fotografia de Pérez de Rozas que capta el moment de la benedicció d’un biscúter —símbol del precari disseny industrial de postguerra— durant
la processó de Sant Cristòfor, patró dels conductors.
La crida a la participació es va fer al mes de juliol i va obtenir un nivell de resposta més aviat modest. Passat l’estiu es va intensificar la campanya de comunicació amb la qual cosa es van rebre 17 resums de ponències. Aquests resums
van ser avaluats per Javier Gimeno, Mònica Gaspar, Silvia Ventosa i M. Àngels
Fortea, membres del Patronat de la FHD.
El simposi tindria lloc el febrer de 2018 al Museu del Disseny, que des del primer
moment es va mostrar interessat a acollir-lo. Al desembre es va poder confeccionar el programa definitiu i es va decidir que totes les ponències es farien en una
sola sala, encara que això impliqués haver de concentrar-les una mica.
Per a la conferència inaugural es va contactar amb el professor de literatura de
la UB Jordi Gràcia, expert en la cultura espanyola sota el franquisme, que va
proposar la conferència “La tensió de la ruptura. Cultura i estat”.

Pérez de Rozas (1954): benedicció d’un biscúter
el dia de Sant Cristòfor, AFB.
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Congrés de l’ICDHS 2018,
Retorn al Futur

Des de desembre de 2017 la FHD és responsable, conjuntament amb la Universitat de Barcelona (Facultat de Belles Arts i grup GRACMON) i el Museu
del Disseny de Barcelona, d’organitzar el Congrés del International Committee
of Design History and Studies, ICDHS 10th+1, Retorn al Futur. El motiu és celebrar el 20 aniversari i l’onzena edició d’aquestes trobades científiques, atès que
la primera va tenir lloc a Barcelona, el 1999, durant la Primavera del Disseny.
L’Anna Calvera va portar la iniciativa de la primera edició i de la d’enguany, fins
que el seu estat de salut no li va permetre continuar. Llavors va encomanar la
direcció del projecte i la participació en el Board del ICDHS al Dr. Oriol Moret,
professor de la Facultat de Belles Arts, i la posada en marxa de tota la logística
a les institucions esmentades.
Els congressos del ICDHS es fan cada dos anys i són l’esdeveniment global per
excel·lència de la història i els estudis de disseny. En general, apleguen més de
200 participants de tot el món i s’hi presenten al voltant de 150 ponències.
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El debat entre allò local i allò global ha impregnat la trajectòria d’aquestes trobades científiques, que han tingut lloc a tres continents: Llatinoamèrica (L’Havana,
Guadalajara, São Paulo), Àsia (Istanbul, Osaka, Taipei) i Europa (Barcelona, Hèl
sinki, Tallin, Brussel·les, Aveiro).
El seu objectiu és redibuixar el mapa de la història del disseny per què inclogui
els diversos territoris implicats en la construcció d’una història del disseny comuna i fàcil de compartir. El tema de 2018 —El futur en el passat— pretén fer un
balanç sobre el llegat dels congressos del ICDHS. Aquesta revisió suposa una
promesa de futur tot plantejant la seva continuïtat i pensant en els temes per a
les properes seus.
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Publicacions

Llibre Roca. 100 años diseño a diseño

Durant 2017 van prosseguir els treballs de recerca dels historiadors sobre la
centenària producció de Roca que s’havien iniciat el 2016. El dia 10 d’abril Roca
va rebre els resultats en forma de 10 quaderns relligats (un per dècada). Els
passos següents van ser dos: per una banda els textos es van donar a llegir
als alts directius de l’empresa dels departaments de Comunicació, Màrqueting,
Disseny, Gerència, etc., per a obtenir-ne l’aprovació. Aquest procés va ser lent,
però el cert és que aquestes persones van aportar dades molt enriquidores i
van esmenar punts que els investigadors de vegades no tenien prou clars. Per
l’altra, l’estudi Gimeno Gràfic va desenvolupar una nova proposta de disseny
més fresca i menys vinculada a la gràfica del centenari en la que hi predominava
el color negre. El dia 28 de juliol es va tancar la redacció del llibre i es va enviar
a correcció i maquetació. Atesa la seva complexitat (450 pàgines i 1.500 fotografies documentades) es van contractar els serveis de la Miriam Soriano com
a coordinadora d’edició i fotografia.

Maqueta en procés del llibre Roca. 100 años
diseño a diseño, de l’estudi Gimeno Gràfic.
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La primera correcció de galerades es va fer a la tardor. La van fer la Miriam Soriano, el Beppe Benenti i l’Anna Calvera. Es van haver de repetir bastantes fotografies, ja que la imatge té un pes molt important en aquesta publicació.
Durant el 2017 Roca ha organitzat dues exposicions que s’han muntat al Gallery
de Barcelona i, en versió reduïda, a d’altres galleries del món. La primera va ser
“Roca: Una historia compartida. La marca a través de la comunicació”, a cura
d’Òscar Guayabero, i la segona “Roca: De matèria a producte. Disseny, tecnologia i innovació a la llar”, a cura de l’Estudi Ramon Folch. La FHD va assessorar
ambdues exposicions lliurant material de recerca, sobretot fitxes de productes
i de gràfica en el període comprès entre 1917 i 2017, que s’anaven elaborant
constantment i que van servir per a documentar els objectes que es mostraven
a les exposicions i elaborar un relat sobre ells.
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Maqueta interior de la proposta del
llibre Roca. 100 años diseño a diseño,
de l’estudi Gimeno Gràfic.

Atès que la Fundació ja havia contractat des de l’inici del projecte del llibre els
serveis d’una arxivera —primer la Sonia Amores, que va ser substituïda per la
Sandra Fonseca—, la recerca per a les exposicions va ser més àgil i ràpida.
A finals de 2016, el fons documental de Roca, que es trobava a la sala de reunions del Roca Gallery on hi treballava l’equip de la FHD, es va traslladar a una
nau de Gavà on hi havia molt més espai. Des de llavors, l’arribada de material
històric procedent de tots els departaments de l’empresa ha estat constant. La
presència física de l’abundant documentació reunida, afegida al fet que hi ha
al capdavant, de manera continuada, una professional de l’arxivística, podria
propiciar la creació d’un futur Arxiu Històric de Roca obert a l’empresa i als investigadors.
Especialment interessant va ser l’arribada a l’arxiu d’una caixa plena de rotlles
de pel·lícula de les quals no se’n tenia cap noticia. Aquestes pel·lícules es van
portar al servei tècnic de la Filmoteca Nacional de Catalunya on van ser visionades, posteriorment digitalitzades i, actualment, conservades en cambres frigorífiques. La més important va resultar ser la pel·lícula promocional Fraguando
confort, estrenada el 1967 amb motiu del 50 aniversari de l’empresa i que va ser
projectada a totes les delegacions d’Espanya. Altres pel·lícules i spots de televisió dels anys 60, de format més petit, van ser identificats per Isabel Campi i
han servit per a documentar i il·lustrar molts casos que es descriuen en el llibre.
Es preveu que el llibre surti a la tardor de 2018.

L’equip, en acabar la investigació.

15

Llibre Indianes

Durant el 2017 la FHD ha tramitat i obtingut una subvenció de 6.000 € de
la Diputació de Barcelona que ha servit per concloure la confecció del llibre
Indianes, editat pels germans Combalia d’Igualada.
Aquesta magnífica publicació es va presentar, primer, a la galeria Portal del Llevador d’Igualada, coincidint amb una exposició monogràfica sobre la col·lecció
d’indianes de Lluís Roset a cura de Montserrat Combalia.
La segona presentació va tenir lloc al Museu del Disseny de Barcelona el 19
d’octubre. Es va aprofitar l’acte per a ensenyar al públic el material sobre indianes
i mostres de teixits estampats que hi ha al Museu.

Llibre Indianes editat
pels germans Combalia d’Igualada,
amb disseny gràfic a càrrec
de Sílvia Rotllant i Xavier Mula.
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Llibre Actas del I Coloquio
de Investigadores en Textil y Moda

En acabar el I Col·loqui d’Investigadors en Tèxtil i Moda es va procedir a confeccionar el llibre d’actes. Aquest va ser coordinat per
Silvia Carbonell (CDMT), corregit i editat per la Patricia Bueno
(FHD), dissenyat i maquetat per Txeni Gil. Se’n va fer un tiratge de
170 exemplars en impressió digital, dels quals 20 van ser adquirits per la Fundació per a cobrir els seus compromisos.
El llibre es va publicar primer en format digital i després en format paper. El format digital es pot consultar a través de la web
de la Fundació —des de la seva publicació al desembre de 2017
fins a març de 2018 ha tingut gairebé 3.000 visualitzacions— i
el format en paper ha estat enviat a tots els inscrits al col·loqui, a
universitats, museus tèxtils, institucions relacionades i a biblioteques d’art i disseny.

Llibre d’Actes del I Coloquio de Investigadores
en Textil y Moda, dissenyat per Txeni Gil.
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Arxius

Fons Jordi Vilanova

Durant 2017 s’han acabat les tasques d’identificació dels 800 dibuixos al guaix
procedents de la casa de la filla de Jordi Vilanova, Serrat Vilanova.
També s’han iniciat les negociacions per a cedir aquest fons al Museu del Disseny de Barcelona.
La Isabel del Río ha continuat fent les tasques de recerca en relació a la seva tesi
doctoral sobre Jordi Vilanova.

Dibuix de Jordi Vilanova (anys 50).
Saló dels Srs. Capell.
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Mapa del patrimoni documental
del disseny

En relació al projecte de situar els fons documentals del disseny consultables
que hi ha a Catalunya, s’ha redactat un projecte que porta el nom “Mapa dels
arxius de disseny de Catalunya”, que pretén seguir les pautes metodològiques
dels mapes del patrimoni natural, cultural i documental que realitza la Diputació
de Barcelona.
El “mapes de patrimoni” són molt habituals en l’àmbit del patrimoni industrial i
l’arqueologia. Atesos aquests antecedents, la intenció és captar recursos per a
posar en marxa aquest projecte en un o dos anys.
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Altres

Amics de la Fundació
Durant 2017 han entrat 20 nous amics a la Fundació. El total en acabar
l’any era de 64.
La seva procedència és: Espanya, 53 (42 de Catalunya, i 11 de la resta de
l’Estat); Mèxic, 1; Xile, 1; República Dominicana, 1; Portugal, 2; Suïssa, 1;
Colòmbia, 1; Argentina, 2; Andorra, 1.
Cal remarcar la importància de la incorporació d’historiadors i estudiosos
procedents del Grup d’Estudis de Tèxtil i Moda, que neix amb objectius
específics i directament vinculat a la Fundació.

Incorporació de la Patricia Bueno
El dia 3 de setembre es va incorporar a la secretaria de la Fundació la
Patricia Bueno. Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la UAB i
experta en màrqueting i edició. Excepte durant un període dedicat a la
comunicació d’una empresa industrial, la Patricia Bueno sempre havia
treballat en el sector del disseny —revistes, editorials, FAD, etc.—. La
seva voluntat era tornar-hi. Atès que la dedicació de la Cecilia Jané —
que enguany celebra els 10 anys amb nosaltres— ja no era suficient, es
va considerar oportú contractar-la perquè s’ocupés de la comunicació,
de tasques d’edició de publicacions, d’atendre el telèfon i de realitzar les
moltes gestions que cal fer cada dia de la setmana.
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Informe econòmic

La realització d’encàrrecs els anys 2016 i 2017 ha contribuït en gran manera a
sanejar els comptes de la Fundació en època de crisi. L’exercici de 2017 es va
tancar amb un resultat de -1.689,25 € malgrat que a nivell comptable el resultat
era de -45.945 €. Aquesta xifra es va veure compensada per un excedent líquid
de 44.255,75 € corresponent a factures emeses el 2016 i cobrades el 2017.
El 2017 es van vendre els fons d’inversió de La Caixa, que durant dos anys no
van donar cap interès, i es van traslladar a una gestora de valors que per a 2018
augura resultats molt positius.

Balanç de situació 2017

Passiu corrent
0,48%

Actiu corrent

Passiu no corrent

3,02%

0,67%

Actiu no corrent

Patrimoni net

96,98%

98,85%

ACTIU
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PASSIU

Pèrdues i guanys 2017

Amortització
immovilitzat material

Personal
19,33%

1,53%

Subvencions a projectes

Operacions
financeres

11,58%

Venda de productes
i serveis

0,78%

48,45%

Donacions
15,89%

PÈRDUES

GUANYS

Operacions
financeres
24,08%

Despeses ordinàries i projectes editorials
78,36%

-1.689,25 €

Operacions financeres

Subvencions a projectes

Personal

Donacions

Amortització
immobilitzat material

Operacions financeres
Venda de productes
i serveis

Despeses ordinàries i
projectes editorials
Remanent
d’ingressos per projectes
de l’any 2016

PÈRDUES

GUANYS
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Estampat del llibre Indianes. © Portal del Llevador.

PATRONATO
C. Còrsega 176, Baixos-int.
08036 Barcelona
T. +34 935 139 729
M. +34 663 852 449
info@historiadeldisseny.org
www.historiadeldisseny.org

