
A OlesaAteneu ens complau molt presentar aquesta 
exposició que inaugura la nostra col·laboració amb 
un espai expositiu de característiques potents: Cal 
Puigjaner. I especialment de fer-ho amb una mostra 
d’art tèxtil i protagonitzada per trenta-cinc olesanes. 
Són tres elements que, sumats, constituiran de ben 
segur un esdeveniment important per a la nostra 
vila. 

Les arts tèxtils a Catalunya, i a Olesa també, 
gaudeixen d’una llarga tradició i prestigi que 
arrenca de l’edat mitjana (el Tapís de la creació, a la 
catedral de Girona) i arriba als nostres dies, en què 
s’han incorporat com a llenguatge artístic de ple 
dret a les arts contemporànies (de la Bauhaus a 
artistes que a casa nostra han estat i són referents, 
com Grau-Garriga, Miró o Maria-Assumpció 
Raventós).  

A Olesa, vila d’intensa tradició tèxtil no és estrany 
que les arts tèxtils hi tinguin una especial tradició i 
empenta.

CRÈDITS I INFORMACIONS 

Comissariat: Eulàlia Casanovas i Moli Molina 

Organitza i produeix: OlesaAteneu 

Amb el suport de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat i la 
col·laboració de l’Escola d’Arts i Oficis 

Contacte, vistes guiades i escoles  
olesa.ateneu@gmail.com 

Del 22 d'abril al 22 de maig


Divendres i dissabtes, de 17:30 a 20:30 h 
Diumenges, d'11 a 14 h 

Inauguració, divendres 22 d’abril a les 19 h 

Cal Puigjaner 
Carrer de Santa Oliva, 6 

Olesa de Montserrat

OBRES DE 

Carme Alemany, Soledad Alert, Núria Cabassa, Lluïsa Cano, M. 
Rosa Carles, Angelina Carreras, Daria Casellas, Eugenia 

Cordero, M. Isabel Domínguez, M. Josefa Domínguez, M. 
Teresa Estruch, Madalena Estruch, M. Teresa Faixet, Caridad 

García, Anna García, M. Ángeles García, Llúcia Luna, M. Teresa 
Llobet, Angelina Mallafré, Rosa Munté, Esperanza Pérez, Visi 

Pérez, Maria Pérez, Elena Pino, Carme Piñero, Cloti Rius, 
Antònia Rius, Blancaneus Rius, M. Rosa Solsona, Montse Tura, 
Nathalie Valenciano, Cinta Vila, Leonor Vilanova, Joana Volta, 

Montse Volta.
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Cal Puigjaner 

Cal Puigjaner és una de les cases pairals més notables 
d'Olesa. Al segle XVI era propietat de Baltasar Viladoms. i 
l'any 1610 va passar a mans de Guillem de Puigventós, i 
posteriorment, des de 1655 fins a 1716, va ser propietat 
dels Velldeperas que, en la mateixa època, s'uniren via 
matrimonial amb els amos d'una de les grans propietats 
d'Olesa, el Mas Singla, cosa que comportà l'ampliació de 
la casa incorporant les dues cases veïnes.  

A la fi del segle XVIII va passar, per matrimoni, a mans de 
Josep Puigjaner, de Capellades. La família Puigjaner va 
dedicar-se a la producció del vi, cosa que quedà palesa 
amb les construccions, mobiliari i dependències de la part 
posterior de la casa, datades a mitjans del segle XIX 
(1857), com indica la inscripció del pati. 

L'edifici va ser molt modificat al segle XIX, època a la qual 
pertany la seva actual fesomia. Consta de planta baixa i 
dos pisos. La façana principal es caracteritza pel portal 
adovellat, probablement conservat de l'edifici original, 
obertures que aboquen a balcons individuals i una 
capelleta al primer pis amb la imatge de Sant Pere.  AI 
primer pis s'hi conserven pintures murals corresponents al 
segle XVIII. 

Actualment, Cal Puigjaner és propietat del municipi i està 
en procés de restauració.

Punt de creu 
El punt de  creu és una de les 
formes de brodat més 
antigues que es poden trobar 
arreu del món. 

Així,  ens han arribat 
fragments antics de roba 
trobats en jaciments 
arqueològics d'Egipte  

(500 aC) o de l'Àsia Central 
(850 aC). Va aparèixer a 
Europa durant l’edat mitjana, 
per després difondre’s durant 
el Renaixement. L’any 1500 
van començar a circular els 
esquemes, veritables models 
de temes típics i recurrents, 
decoracions florals, 
heràldiques... 

Entre  les teles sobre les quals 
es brodava, només hi havia el 
lli, la seda i la llana. També hi 
havia  pocs fils de colors. 
Durant molt de temps el més 
difós va ser el vermell.

Puntes de coixí 
És un art tèxtil que consisteix a 
elaborar unes filigranes fines i 
complexes a partir d’un patró 
de cartolina, fil, boixets, 
agulles i un coixí. Sembla que 
té l’origen a Venècia al segle 
XVI. Els treballs amb boixet es 
desenvolupen a Flandes i 
ràpidament s’estenen per tot 
Europa. 

A Catalunya, la tècnica de 
punta al coixí va derivar a 
partir del segle XVIII en una 
indústria que va sobreviure 
fins a mitjan segle XX.

Labors de Retalls 
(“Patchwork”) 
És una forma de costura que 
consisteix a cosir junts trossos 
de tela en un disseny més 
gran. 

Les primeres labors de retalls 
eren utilitzades ja pels antics 
egipcis per a la seva roba, 
decoració de parets, 
cortinatges i mobles, amb 
representacions més antigues 
que arrenquen de fa 3400 
anys aC. 

Van començar a aparèixer 
edredons a les llars dels segles 
XI al XIII. La tradició de fer 
edredons d’aquesta manera va 
ser portada a Amèrica pels 
pelegrins.

Calat en tèxtil 
La tècnica de calat es va 
originar a Itàlia a l'època del 
Renaixement, 
aproximadament als segles 
XIV, XV i XVI. A més, en l'època 
isabelina, es va incorporar al 
disseny i la decoració. 

El calat en tèxtil, també 
conegut com a punt tagliato 
(punt de tall), és una tècnica 
de costura en què es tallen 
parts d’un tèxtil, típicament de 
cotó o lli i el forat resultant es 
reforça i omple amb brodats o 
encaixos d’agulla.

Tapís 
Es té notícia de l’ús del tapís des 
de l’antiguitat, amb referències 
bíbliques, hel·lenístiques i 
egípcies. En l'època romana va 
decaure, per l’excessiu cost, i 
posteriorment va revifar amb ús 
religiós. 

A Europa va popularitzar-se a la 
baixa edat mitjana i al 
Renaixement. 

Flandes va esdevenir el centre de 
creació de tapissos més important 
del continent, fins al punt que les 
obres eren conegudes amb 
l’apel·latiu de “draps de ras”, en 
referència al principal centre de 
producció al segle XV.

Atrapa-somnis 
Es van originar a la nació 
nativa nord-americana de 
Ojibwa. Durant el moviment 
Pa-Indi en la dècada dels 60 i 
70 van ser adoptats pels natius 
nord-americans de diferent 
pobles. 

Tradicionalment, els Ojibwa 
construïen els atrapa-somnis 
lligant fils al voltant d’una 
argolla circular o amb forma 
de llàgrima, resultant una 
xarxa similar a una teranyina.


