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Strand 3: The challenges facing Art Nouveau heritage (looking towards the
future)

Definitive abstract for paper presentation at the coupDefouet International
Congress

Drawing trends

Research and documentation tasks undertaken by Centre de Documentació i
Museu Tèxtil de Terrassa and Museu de l’Estampació de Premià de Mar have allowed
to rediscover more than 100 textile print designers from the period between 1892 and
1914.
This presentation tries to underline the competitiveness of these designers, who set
special efforts in their creations influenced by European art nouveau style, which will
derive in innovative diagrammatic drawings. Such system, genuinely developed in
Catalonia, allowed excellent results by transposing coup de fouet patterns to textile
prints.
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Dibuixant tendències
Les tasques de recerca i documentació dutes a terme pel Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa i el Museu de l’Estampació de Premià de
Mar, han permès redescobrir més de 100 dibuixants de teixits, la majoria d’ells
professionals, que van treballar des del 1892 fins el 1914.
Aquesta presentació preten posar de manifest l’esforç d’un col·lectiu per a la millora de
la competitivitat de la indústria tèxtil a partir del disseny que, partint dels corrents
modernistes europeus, acaba innovant amb l’anomenat dibuix diagramàtic.Un nou
sistema, genuïnament català, que permet obtenir uns resultats excel·lents en la
transposició de les formes de coup de fouet al teixit.
Paraules clau: tèxtil, dibuix, posta en carta, escola, empresa, tendència, modernisme,
Catalunya
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