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Introducció 
 
Que un arquitecte dissenyi quelcom diferent a una casa, un edifici o una ciutat no és 
un acte singular, ja que gran part dels objectes quotidians —cadires, taules, sofàs, 
llums, prestatgeries, coberts, gots, jocs de cafè, safates, rellotges, estovalles o teles— 
han estat dissenyats per arquitectes, fent anar la seva feina més enllà del que és 
habitual i buscant, així, resoldre la totalitat de l’aspecte de la casa per aconseguir un 
tot inseparable. 
 
Frank Lloyd Wright va ser un dels primers en incorporar el disseny d’objectes a la seva 
activitat professional, unint la idea al disseny de les seves cases i edificis, amb el 
propòsit de crear una arquitectura contínua. 
 
L’acoblament entre edifici i mobiliari el van seguir altres arquitectes de la seva 
generació, com Otto Wagner, Adolf Loos o Josef Hoffman, involucrats en la producció 
d’objectes per completar la seva obra fins al mínim detall. 
 
D’altres, com Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe o Alvar Aalto, es van envoltar 
de dissenyadors per col·laborar en la confecció de cadires, taules, catifes, cortines, 
tapissos, etc.; creant, així, una imatge global de les cases o edificis. 
 
Els arquitectes de la Bauhaus van reproposar la manera de vestir del moment amb 
cànons estètics derivats de la descomposició de les formes en elements geomètrics, 
cubs, esferes, cilindres, etc., una visió global del món que fa que els arquitectes tinguin 
en compte la decoració i la indumentària. 
 
Amb les generacions posteriors, aquest interès no va decaure, i arquitectes com Arne 
Jacobsen, Charles i Ray Eames o Gio Ponti expandeixen la seva feina habitual cap al 
disseny d’objectes, tèxtils o mobiliari.  
 
No es tracta, per tant, d’una simple producció, sinó la conjunció de tots els elements 
per manifestar l’ideari interior dels autors. 
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Tèxtil i arquitectura al segle XX 
 
El 19 d’octubre a les 21 h, té lloc la inauguració de l’exposició Tèxtil i arquitectura al 
segle XX, organitzada per la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC), i que es podrà visitar a la sala d’exposicions fins al 9 de desembre. 
 
L’exposició mostra una selecció de teixits —67 en total— dissenyats per diversos 
arquitectes durant el segle XX i que van ser desenvolupats i produïts per a empreses 
del món de la indústria tèxtil. Els teixits que es presenten han estat seleccionats pels 
comissaris de l’exposició, Aitor i Iñaki Muñoz, creadors de la firma internacional 
Ailanto. 
 
Així, els 100 anys de disseny tèxtil que es mostren en aquesta exposició es plasmen 
amb una selecció de diverses teles —amb colors i textures diferents— dissenyades, al 
segle XX, per arquitectes com Aino Aalto, Charles & Ray  Eames, Josef Frank, 
Alexander Girard, Camille Graeser, Erja Hirvi, Josef Hoffmann, Maija & Kristina Isola, 
Arne Jacobsen, William Morris, Koloman Moser, George Nelson, Verner Panton, 
Dagobert Peche, Gio Ponti i Frank Lloyd Wright. 
 
En passejar per l’espai expositiu, el visitant pot admirar la combinació cromàtica que 
presenten els teixits, amb estampats variats, que van des d’elements geomètrics a 
motius naturals. L’àmplia mostra de teixits que es presenta té clares referències a 
diferents moviments artístics del segle XX. Tot plegat, un espectre ampli que reflecteix 
l’evolució del disseny tèxtil durant aquest segle. 
 
Per presentar la diversitat de teles, els creadors d’Ailanto, Aitor i Iñaki Muñoz, han 
elaborat un suport expositiu basat en unes làmpades amb tulipes de vidre translúcid 
produïdes per l’empresa Santa&Cole per a aquesta exposició.   
 
Les làmpades de doble il·luminació, a la pantalla i al peu de vidre, permeten, d’una 
banda, jugar amb les diferents textures i colors i, de l’altra, dotar l’exposició de la 
calidesa lumínica de l’interior d’un habitatge. 
 
L’exposició vol retre homenatge a tots aquells creadors que van maridar arquitectura i 
disseny tèxtil fins a aconseguir que allò que arribi a ser un simple bocí de tela arribi a 
commoure. El resultat: arquitectes, làmpades i 100 anys de disseny. 
 
 
 
Fotografies: www.coac.net//fotos/text_i_arq_al_s_xx/galeria.html 
 
 
Exposició:  Tèxtil i arquitectura al segle XX 
Dates:  Del 19 d’octubre al 9 de desembre de 2006 
 (de dilluns a divendres de 10.00 a 20.00 h i dissabtes de 10.00 a 14.00 h). Accés gratuït 
Inauguració:  19 d’octubre a les 21 h 
Lloc:  Sala d’exposicions  (Plaça Nova, 5 – Barcelona) 
 
 
 
Informació:  Marta Milà 
 Comunicació de la Demarcació de Barcelona – Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
 Tel. 93 268 84 95 // Correu electrònic: comunicacio-bcn@coac.net 
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Crèdits de l’exposició 
 
Organització: Àrea de Cultura de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya 
 
Producció: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i Santa&Cole 
 
Comissariat i disseny del muntatge: Aitor Muñoz, Iñaki Muñoz (AILANTO) 
 
Coordinació: (Àrea de Cultura) Gemma Ferré, Olga Egea, Montse Morenilla 
 
Disseny gràfic exposició: Jose Manuel Rodríguez para Ailanto 
 
Documentació: Marina Robles, Eva Tomás, Lola Rodríguez, Arnau Sastre 
 
Muntatge: Croquis 
 
Col·laboració: Formica SA, Maharam/Kvadrat, Marimekko, Artek, Schumacher, Tapicerías 
Gancedo, Svenskt Tenn, Antonio Ferré, Freixenet 
 
 
 
Crèdits del catàleg 
 
Amb motiu de l’exposició, s’ha editat el catàleg Tèxtil i arquitectura segle XX. 
 
 

 
 

 
Format: 22,5 x 15,5 cm 
 
Pàgines: 32 
 
ISBN: 84-96185-86-9 
 
Idioma: Català, castellà i anglès 
 
Data publicació: Octubre 2006 
 
Preu llibre: 6 € (iva inclòs) 

 
Edita: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
 
Coordinació: (Servei de Publicacions del COAC) Laura Perallada, Oleguer Gelpí 
 
Autors textos: Aitor Muñoz, Iñaki Muñoz, Joan Roig, Javier Nieto 
 
Fotografies: (Centre de Documentació d’Imatges del COAC) Jaume Orpinell, Rafa Zuza 
 
Producció digital fotografies: Lowmart 
 
Disseny gràfic: Aurelio Sánchez, Rosa Lladó 
 
Traducció: Babeltraductors 
 
Impressió: Ingoprint, sl 
 
Distribució: Books on the move Actar, sl (93 417 49 93 // www.actar-d.es) 
 
 
Informació:  Marta Milà 
 Comunicació de la Demarcació de Barcelona – Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
 Tel. 93 268 84 95 // Correu electrònic: comunicacio-bcn@coac.net 
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Perfil dels comissaris   
 

 
 
Ailanto és una firma de moda formada pels germans bessons Iñaki i Aitor Muñoz 
ubicada a Barcelona des del 1992. Nascuts a Bilbao el 1968, es van traslladar a 
Barcelona, on ambdós es van llicenciar en Belles Arts per la UB, estudis que Iñaki va 
compaginar amb els de Disseny de Moda a IADE. 
 
L’univers Ailanto és, principalment, visual, caracteritzat per la combinació de colors, la 
geometria de les formes i les seves referències a moviments artístics d’avanguarda. 
 
El 1995, Ailanto comença a introduir-se al mercat nacional a través de la seva 
participació als salons Gaudí (Barcelona) i la Setmana Internacional de la Moda 
(Madrid), distribuint-se les seves col·leccions en els principals punts de venta del país. 
 
A partir de 1999 comença a tenir presència internacional, participant al Saló Prêt-à-
Porter París (Atmosphères) i dins de la  Setmana de Creadors a Workshop París i 
Tranoï. Els principals mercats internacionals d’Ailanto són Japó, Regne Unit, Hong 
Kong i Estats Units, a més de Bèlgica i Itàlia. Ailanto es troba en boutiques i grans 
magatzems de primera línia, com Bergdorf Goodman (Nova York), Penélope (Brescia), 
Seibu (Hong Kong), Barneys (Nova York), Selfridges (Londres), Baycrew’s Spick and 
Span (Tòquio) The American Rag Cie (Los Angeles, San Francisco) o Aquagirl 
(Tòquio), Purple Phoenix (Berlín), Iris Kalaora (Istambul) i Chaplin’s (Xipre). 
 
Des del 2002, les col·leccions d’Ailanto es presenten en el marc de la Pasarela Cibeles 
de Madrid. 
 
Al juny de 2004, Ailanto s’incorpora a la Asociación de Creadores de Moda de España, 
associació presidida per Modesto Lomba. 
 
Al novembre de 2004, Ailanto rep el Premi al Millor Dissenyador que atorga anualment 
la revista Glamour, així com el Premi Llongueras de Moda i Imatge en la categoria de 
Millor Dissenyador, el jurat del qual estava format per directores de les principals 
revistes del sector d’Espanya. 
 
D
 

urant aquests anys, Ailanto ha participat en diferents exposicions, destacant: 
- Patrimonio Histórico Español, Museu nacional d’Antropologia (Madird, 2002) 
- Exposició i llibre Pasión Diseño Español, organitzada per DDI-SEACEX i Ministeri de Ciència 

i Tecnologia (Madrid, 2002) 
- Tras el espejo: Moda Española, Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia (Madrid, 2003) 
- Vajilla imaginaria, organitzada pel FoodCultureMuseum. Centre Internacional de la Cultura 

del Menjar (Barcelona, 2003) 
- Trece Mujeres de la Historia de Madrid, Seu de l’Àrea de Govern d’Economia i Participació 

Ciutadana (Madrid, 2004) 
- Exposició de moda Genio y Figura al Saitama Prefectural Modern Museum, comissariada per 

Manuel Outumuro (Japó, 2005) 
- Hombresenfalda, comissariada per Roger Salas. Casa de Vacas (Madrid, 2006) 
- Col·laboració amb TATA motors per al disseny de l’interior i exterior del cotxe TATA indica by 

Ailanto. 
  
L’exposició Tèxtil i arquitectura al segle XX a la Demarcació de Barcelona del COAC 
és la primera incursió com a comissaris dels germans Muñoz. 
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