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Porto texans, i tu?

INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA HIPÒTESI
Es veuen texans per tot arreu. Texans al carrer, texans a les botigues, texans a les escoles,
texans als llocs de treball, texans als actes formals, texans a les passarel·les... Els texans
omplen el món on vivim d’una manera evident. Sembla mentida que aquesta peça de roba tant
peculiar s’hagi pogut estendre per tants territoris per oferir-nos les seves propietats. Unes
propietats que permeten una bona adaptació del teixit al cos de la persona, i un estil diferent al
que es coneixia fins aleshores. I és que vestir texans era el somni de qualsevol americà, un
somni fet realitat per quasi tothom, com molt bé remarca aquesta cita dels anys noranta:

“Fifty years ago, it was the dream of every bohemian artist to be seen getting out of a
limousine wearing blue jeans and sneakers. Today, it's the dream of probably half the people in
the country”
Brad Holland, il·lustrador

És per això que els texans agraden a tothom i s’adapten a la moda. Les seves qualitats
extraordinàries han fet que aquest somni, del que es parlava anteriorment, hagi estat fet
realitat i per molt de temps.

Per aquest motiu em vaig plantejar la possibilitat de realitzar un projecte sobre aquesta peça de
roba, i des d’aleshores han estat moltes preguntes les que m’he qüestionat. La idea de realitzar
aquest treball ha estat molt lligada a la facilitat de poder recórrer a professionals del món del
disseny i la confecció de texans; i a la relativa disponibilitat per trobar informació i començar a
fer la recerca.

D’aquesta manera el treball que es presenta vol explicar què són, i en què consisteixen
aquestes peces de moda tant importants actualment, sense les quals moltes vivències haurien
estat diferents. Cada peça de roba té una història amagada, però el cas dels texans és diferent.
Perquè hi ha texans que segurament són més vells que la persona que els vesteix.
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Però què en sabem realment dels texans? Estan formats tant sols per un senzill tros de teixit
pintat de color blau? Per què han arribat a vestir tantes cames de tants llocs diferents del
nostre planeta?

Realment, les preguntes que m’he qüestionat han estat moltíssimes. De les quals he intentat
trobar-hi una resposta. Abans però, he hagut d’acotar les parts en les que es divideix el treball,
tenint en compte que la visió que vull mostrar sobre els texans pretén assolir diferents àmbits.
En el proper apartat es descriu la metodologia i estructura que compon el treball.

He començat amb una hipòtesi que relaciona la franja d’edat juvenil amb els pantalons texans:

“Són els texans la peça de roba que tenen tots els joves com a fons d’armari?” Una hipòtesi que
ve introduïda i presentada per la següent frase:

“I'm like every other woman: a closet full of clothes, but nothing to wear: so I wear blue jeans”
Cameron Diaz, actriu

Anna Torrecillas Sanllehí

Núria Giribets Bertran

Girona, dilluns 10 de desembre de 2012
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ESTRUCTURA I METODOLOGIA
Amb la informació recollida, he considerat necessari distribuir els apartats d’una manera
cronològica i seqüenciada, és a dir, començant per una fonamentació històrica i situant l’època
de l’aparició dels texans. Seguint per la seva obtenció a partir de tots els processos i passos
necessaris des de l’obtenció del fil de cotó fins que ja estan enllestits per distribuir-los i
vendre’ls, que equivaldria al primer gran bloc i primera part del treball. El projecte de recerca
acaba amb una part pràctica que permet comprovar l’aplicació de la teoria. A més a més, he
obtingut i recollit dades sobre la influència dels texans en la societat mitjançant entrevistes a
professionals i enquestes.

Per tant, a grans trets, he estructurat el treball en les següents parts:

 MARC TEÒRIC
- Fonamentació històrica
- Procés d’elaboració dels texans

 PART PRÀCTICA

El mètode que ha regit el treball s’ha basat en una primera recerca de la informació durant els
primers mesos, de la qual n’he fet un buidatge. Aleshores he revisat tota la informació recollida
comparant-la amb altres fonts, tot escrivint la millor versió en una primera redacció. Aquesta
redacció ha anat essent millorada a mida que es llegia i s’aprenien nous conceptes,
acompanyada d’imatges en cada explicació, fins a formar el conjunt del treball.

La informació s’ha extret d’alguns llibres, revistes, vídeos, pàgines web i professionals en l’àmbit
que han manifestat els seus coneixements en les entrevistes. Aquestes informacions s’han
ordenat mitjançant l’estructura explicada anteriorment, classificant-les en diferents subapartats
a partir del tema del qual tractaven.
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MARC TEÒRIC

INTRODUCCIÓ HISTÒRICA DELS TEXANS

L’aparició d’aquest teixit tan còmode i conegut fou el 1848 a una petita ciutat de Califòrnia. Tot
i que el material provenia d’Europa, i es va anomenar texà per uns mariners que van passar per
Gènova (Itàlia)[1] i portaven una espècie de roba semblant al que serien els texans que
coneixem tots. Però no eren els que coneixem avui en dia, aquells texans tenien una coloració
blanquinosa, ja que quan els rentaven amb aigua de mar, els posaven dins de xarxes i els
arrossegaven pel fons marí. Més tard s’aconseguirien tenyir d’una tonalitat blavosa amb una
substància anomenada indi. I com que els primers pantalons texans que es van tenyir van tenir
lloc a Nîmes (França) a partir d’aquest moment, la unió del teixit texà i el tint d’indi va passar a
anomenar-se denim. La família André van ser els originaris d’aquest teixit.

Al començament el teixit més resistent era el que estava compost per cotó i llana, però de mica
en mica, es va anar observant que si es restaven proporcions de llana per cada proporció de
cotó que hi havia, el teixit era més resistent; fins que, evidentment, el cotó va ser la fibra més
preuada per la confecció d’aquesta roba. Als seus inicis, els texans estaven fets per una barreja
de materials, però com que a partir del segle XVIII va començar a incrementar-se la producció
de plantes de cotó, els texans van començar a confeccionar-se amb percentatges alts d’aquesta
fibra natural; fins i tot n’hi va haver uns que només contenien cotó. Ningú s’imaginava que
aquestes teles podrien ser destinades a la moda, ja que s’utilitzaven per construir carpes i les
veles de les embarcacions. Però un gran nombre de gent anònima va començar a tenir la
fabulosa idea d’aplicar aquest teixit tant resistent a la confecció de peces de roba, entre elles:
els texans.

[1]

La paraula anglesa “jeans” prové d’un tipus de pantalons molt resistents anomenats Genoeses o Genes, ja que

formaven part de l’uniforme dels mariners de la ciutat italiana de Gènova. Vist des d’un punt de vista etimològic, la
paraula “jean” s’origina com a conseqüència de l’ortografia americana de la paraula Genois (un tipus de lona que
transportaven aquests mariners i que va arribar fins al lloc on vivia Leob Strauss per confeccionar aquests pantalons
texans).
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Els primers texans que van aparèixer foren desconeguts arreu del món, però gràcies a
l’augment de les plantacions de cotó a diferents llocs (actualment n’hi ha a 80 països diferents
que s’estenen per Àfrica Occidental i Àfrica Central) els teixits van començar a arribar a tot
arreu.

Com a conseqüència d’aquesta expansió, uns quants anys més tard, els texans ja eren utilitzats
pels treballadors de les mines a Califòrnia. La resistència (propietat que ofereixen els materials
quan poden suportar segons quins esforços sense trencar-se) i duresa del teixit els donava
comoditat a l’hora de treballar a les mines. Semblava que havien aconseguit trobar una roba
que se’ls adaptava al cos, i no oferia cap mena de desavantatge a l’hora de treballar a les
explotacions mineres. Els miners van reconèixer que els teixits i robes que duien abans no eren
aptes per la feina que realitzaven, i que com que no coneixien els texans, s’havien de
conformar amb altres tipus de teixits.

El 1853 un home anomenat Loeb Strauss (d’origen alemany) va
traslladar-se de Nova York a Califòrnia, on va fundar una
empresa que confeccionava roba. Va començar a investigar i
pensar com podia fabricar pantalons resistents pels miners, ja
que encara es queixaven de que es trencaven fàcilment i les
butxaques es descosien. D’aquesta manera, l’immigrant alemany
va tenir la idea de crear uns “monos” a partir de la roba tèxtil que
havia exportat d’Europa, un teixit que va descriure com a tela de
tendes de campanya. Hi ha una hipòtesi que explica que Loeb
Figura 1. Retrat de Loeb
Strauss, fundador de la
marca Levi’s.

Strauss va innovar en el camp de roba tèxtil per casualitat, ell tan
sols es volia desfer de tota la quantitat de roba que havia
comprat, però només és una hipòtesi.

Així doncs Loeb va crear els seus primers texans el mateix any, i a partir d’aquell moment es
mantindrà fidel a l’estil dels seus inicis. Més tard es va canviar el nom de Loeb, pel de Levi.
Malgrat que molta gent ja havia començat a crear aquest tipus de roba, Levi Strauss va saber
portar el negoci més enllà d’un simple començament en el món de la moda. Una bona idea
sempre va acompanyada d’un nom de persona, que té ganes de millorar-la i portar-la més
enllà, i això és el que va aconseguir Levi Strauss.
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Levi Strauss va néixer el 27 de febrer de 1829 a Bavaria (Alemanya), batejat amb el nom de
Loeb era el segon dels seus germans. Mort el 28 de setembre de 1902 a San Francisco
(Califòrnia), deixant una part de l’empresa que havia creat els seus nebots. Quan tenia divuit
anys ja era molt conegut en el negoci del seu pare, cosa que va permetre endinsar-se en el
món de l’empresa, així doncs el 1853 inicia la seva pròpia companyia amb el nom de “Levi’s
Strauss”. El 1856 comença el seu negoci amb molt de reconeixement arreu d’Estats Units, tres
anys més tard s’uneix a l’empresa la seva germana Fanny i passa a anomenar-se “Levi’s & Co.”.

Anys més tard, Alkali Ike, un miner del campament de Comstock
(Nevada) va queixar-se al sastre que li cosia la roba de que se li
feien malbé els pantalons quan treballava a les mines. L’any 1870,
una senyora d’aquest mateix sastre, volia que li fessin uns pantalons
resistents pel seu marit que era llenyataire. Aquest sastre tenia un
nom, es deia Jacob Davis, i tenia una botiga petita a alguna ciutat
de l’estat de Nevada. Dues històries, dos problemes i Jacob Davis hi
trobà una mateixa solució: va decidir reforçar els costats de les
butxaques dels pantalons amb alguns repunts de coure per aportar
Figura 2. Retrat del
sastre Jacob Davis.

molta més resistència.

Els texans doncs, van ser difosos al món gràcies a Jacob Davis, qui va incorporar al teixit de
Levi Strauss petites quantitats de metalls, que van ajudar a que les butxaques no es
descosissin.

Davis i Strauss van complementar-se i així aconseguir crear
un teixit que avui en dia és reconegut arreu. Encara que es
consideri que Levis Strauss és l’inventor dels texans, sinó
hagués estat pels reforços de Jacob, la idea no hauria
continuat el seu procés. Fou Jacob qui va tenir l’enginy de
patentar l’invent dels pantalons texans, però els seus
problemes econòmics no li ho van permetre. Per això,
gràcies a l’ajuda material de Levi Strauss, van aconseguir

Figura 3. Granotes texanes
comercialitzades abans que els
pantalons.
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rebre la patent #139121[2] el 20 de maig de 1873 de l’Oficina de patents i marques dels Estats
Units d’Amèrica. A partir d’aquesta data seguiran patentant altres productes i models texans.
Com per exemple el famós mono o granota que va resultar un gran èxit.

El 1879 aquest disseny de texans senzill reforçat per Jacob, es venia a 1’46 dòlars i era utilitzat
pels esclaus. El negoci va anar incrementant els beneficis i un any més tard Levi Strauss va
obrir la seva pròpia fàbrica, on confeccionava els primers texans tal com els coneixem avui
dia.[3] Aquests pantalons eren els Levi’s 501®, que eren definits pels següents lemes:

-

Quality clothing

-

Every Garment Guaranteed

Durant el 1886 Levi Strauss va crear un símbol d’identificació pels
seus texans, era una peça de cuir que uniria a la part de darrera
amb una imatge de dos cavalls i el nom de la marca creada. Aquest
fet va servir per demostrar que Strauss volia tot el protagonisme
dins el món dels texans.

Figura 4. Peça de cuir
col·locada a la part
posterior dels pantalons
texans Levi’s.

[2]

Adjuntada a l’apartat de l’Annex 4.

[3]

Des de finals del segle XIX s’ha utilitzat aquest terme com a sinònim de roba per a treballar. Però el nom “jeans”

no es va començar a utilitzar aproximadament fins el 1920. Abans doncs, s’anomenaven pantalons reblats (establint
d’aquesta manera una comparació amb els reblons de ferro que són molt resistents) o senzillament eren anomenats
mono per treballar.
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EVOLUCIÓ DELS TEXANS

“I have often said that I wish I had invented blue jeans: the most spectacular, the most
practical, the most relaxed and nonchalant. They have expression, modesty, sex appeal and
simplicity. All I hope for in my clothes”
Yves Saint Laurent, dissenyador

I és que Yves Saint Laurent va pronunciar unes paraules molt contundents. L’evolució del Blue

Jean és una part fonamental de la història, definir-lo com un article de la moda revolucionari,
no és suficient. Per una banda els texans encaixen en varies cultures i s’adapten a varis estils;
per altra banda, els texans marquen tendències i sempre segueixen el curs de la moda,
considerats com l’evolució de la joventut.

En el següent gràfic s’explica l’evolució dels texans al llarg del temps. Quan van aparèixer, els
texans eren molt poc coneguts, però poc a poc van començar a guanyar popularitat. Un cop
estan en el punt més alt de les seves vendes, es produeix una saturació i disminueixen una
mica les vendes (durant la mateixa temporada), i fins que no apareix la segona temporada, els
texans no tornen a augmentar el nombre de clients que en compren.

Figura 5. Gràfica de l’evolució de la moda cíclica on es troben els texans.

Així doncs, els texans són la peça de roba que mai passen de moda, el jean, el blue jean,

vaqueros, pantalons d’ordit, mahones, pitusa,... o el nom que es faci servir depenent d’on ens
trobem, estan als armaris de qualsevol persona.
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Els texans van arribar a les pel·lícules de Hollywood, concretament als westerns durant l’any
1930, i les persones que van viatjar a aquests llocs durant les seves vacances van poder
comprar-se’n alguns exemplars. D’aquesta manera quan van tornar a casa seva van poder
ensenyar-los-hi a tots els seus coneguts. Per exemple, James Dean popularitzava encara més
els texans en la seva pel·lícula Rebel without a cause (1955), ja que poc després d’haver-la
estrenat els estudiants americans van començar a dur-los cada cop més. Creien que portar
texans era un símbol de modernitat i de joventut, ja que volien assemblar-se al rebel
protagonista de la pel·lícula.

Els cowboys duien texans combinats amb alguns trossos de cuir i/o pell de vaca. Tots tenim al
cap la famosa imatge d’un cowboy amb les botes camperes, l’armilla de pell girada, la camisa
de quadres i els texans blaus, que sovint relacionem amb l’estat de Texas. Però tot i el nom que
reben aquests pantalons, no són originàriament d’allà.

Els texans demostraven la igualtat de sexes i de poder, però a finals dels anys 40 comencen a
popularitzar-se més i més, fins que finalment s’associen a la diversió i no al treball. Durant els
anys 50, els pantalons més únics que existeixen al món, s’endinsen en el món cinematogràfic,
on grans actors vestien texans en les seves pel·lícules. Però, per més que els texans anaven
guanyant terreny de mica en mica, la població estatunidenca encara creava una sensació de
rebuig envers els texans i el seu ús; els trobaven estranys i gens estètics.

En la Segona Guerra Mundial (1939 – 1945) els soldats van decidir
posar-se texans. Així que després d’aquesta intensa guerra, i un cop
els soldats van tornar a casa seva, la població d’Estats Units va
començar a associar els texans a diferents activitats relacionades
amb l’oci de les poblacions. I van començar a mirar-se’ls amb uns
altres ulls.

Figura 6. Noms de les
marques de texans més
conegudes.

D’aquesta manera van començar a sorgir companyies que volien fer la competència a Levi’s,
com era el cas de Lee (1889) i Wrangler (1904). Lee va incorporar en els texans la cremallera
en la bragueta. Així que la gent jove va començar a comprendre que, si hi havia diverses
empreses destinades a la producció de texans, seria per alguna cosa. Fins arribar al punt que hi
13
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ha tantes empreses destinades a la seva producció que algunes ni les coneixem. Això s’ha
pogut demostrar en les enquestes.

Des de les escoles fins a les universitats, els texans finalment van arribar a tota la població
americana, fins i tot, van caure a Europa durant els anys setanta.[4] Per tant, el preu del teixit
texà va disminuir considerablement, quan les grans companyies van veure que obtenien
nombroses ventes i molts beneficis pagant sous escassos als seus treballadors i amb unes
mesures exageradament il·legals; van tenir l’oportunitat de rebaixar considerablement els preus
dels texans.

Per aquest motiu la població podia adquirir aquesta roba a un mòdic preu, i poc a poc, els
texans van estar a l’abast de tothom i es van convertir en una peça roba molt important. Tot i
la recessió en la compra de pantalons texans que hi va haver durant la dècada dels anys
noranta[5], els texans sempre se seguiran venent, i sinó, sortiu al carrer i doneu un cop d’ull a la
indumentària de les persones que veieu.

A inicis dels anys 60 apareix el primer disseny de texans de pota d’elefant, més tard els brodats
en els pantalons. En aquest moment els nens van començar a utilitzar-los després de treure’s
l’uniforme escolar. Les noies també van començar a portar pantalons i per tant, texans. Per
aquell motiu es va voler associar les faldilles que havien portat fins llavors amb faldilles texanes.
Aleshores, es va decidir llençar al mercat un nou model molt més treballat.

Els texans comencen a ser vestits per bandes de rock molt conegudes com els Beatles o els
Rolling Stones, i ja a finals dels anys 70 apareixen noves marques com Calvin Klein que ajuden
a innovar en els destenyits de pantalons. Finalment es va descobrir la tècnica del pre-rentat i
del rentat a la pedra. Passant per models més amples, fins a models relativament estrets com
els “pitillo” o anomenats “segona pell” que són els més comuns avui en dia.

[4]

Al voltant de l’any 1958 s’inicia l’exportació de texans a Espanya.

[5]

Degut a una combinació de crisi i de canvi en el pensament sobre el producte texà.
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FIBRES TÈXTILS

Els texans, com qualsevol altra peça de roba, pateixen un llarg procés d’elaboració que
comença a partir de les primeres matèries, les anomenades fibres. Aquestes fibres són
materials procedents de diferents orígens que mitjançant un procés de filatura confeccionen
teles. Cada fibra tèxtil està formada per uns filaments més prims i allargats que donaran les
propietats úniques i específiques a cada teixit. De totes les classificacions que hi ha de les fibres
emprades per confeccionar roba, ens fixarem només en el seu origen. Les fibres tèxtils, a gran
escala, es divideixen en naturals i manufacturades. Com ja diuen els seus noms, les primeres
les trobarem directament a la natura, i les segones seran creades als laboratoris mitjançant
productes químics. Moltes vegades es combinen fibres de diferents orígens per obtenir fils, i
més tard teixits, molt més aptes per l’activitat humana i força més econòmics.
Segurament moltes vegades hem portat alguna peça de roba que s’arruga amb molta facilitat, i
d’altres, hem tingut uns texans molt elàstics i flexibles. A què deu ser degut? Com totes les
indústries, la tèxtil no es queda enrere. Cada dia s’investiguen noves fibres per obtenir noves
propietats en els teixits i per tant en les peces de roba. De moment però, se solen utilitzar les
següents fibres:

1. Fibres naturals
 D’origen vegetal: Constituïts per la cel·lulosa i altres
substàncies com la lignina (component estructural de les
plantes). S’obtenen de diferents parts dels vegetals, com
del fruit (fibra de coco i cotó), de la tija (lli, cànem,
jute i rami) o de les fulles (espart i ràfia).
 D’origen animal: Constituïts per proteïnes del pèl o la

Figura 7. Camp de cotó, d’on
s’extreu la fibra natural més
emprada.

llana d’alguns animals. Per exemple: la seda (dels capolls del cuc de seda, gran producció
a l’Antiga Xina), el caixmir, l’angora i la llana (del pèl d’alguna animals on Europa n’és una
gran productora).
 D’origen mineral: Constituïts per materials inerts o inorgànics utilitzats per confeccionar
teixits per a la indústria al suportar les altes temperatures. Actualment es restringeix la
seva aplicació pel risc que pot causar a la salut humana. L’amiant i la fibra de vidre en
serien els exemples més coneguts.
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2. Fibres artificials
Constituïdes per matèries naturals sotmeses a tractaments químics. Compostes per
polímers de cel·lulosa, amb unes propietats excel·lents: són flexibles, s’assequen ben de
pressa, no es deformen amb el rentat i es tenyeixen amb facilitat. La primera fibra
artificial que va aparèixer va ser el raió durant el 1845, que s’obté a base de fer reaccions
químiques. Per exemple: raió de viscosa (similar al cotó i possible combinació per aquest),
raió d'acetat (es combina amb la seda per tenir una llargada continua), raió de
Cuproamoniacal (s’acostuma a barrejar amb la llana i el cotó per augmentar-ne les
propietats i disminuir-ne el cost), acetat de cel·lulosa...

3. Fibres sintètiques
Constituïdes per components totalment químics, molts dels quals són derivats del petroli.
Com les fibres artificials, també es caracteritzen per tenir unes propietats molt
avantatjoses. Les seves característiques són: flexibilitat, elasticitat, resistència, suavitat,
lleugeresa, brillantor, assecatge amb rapidesa, alta conductivitat tèrmica, no transpirable,
molt inflamable... Les més utilitzades són les següents: poliuretans o acríliques (criló,
licra, courtelle, draló, leacril i orló; que s’obtenen a partir del metà), polièsters (tergal,
terlenka, terylene), poliamides (niló i perló o perlan).

Figura 8. Seccions transversals típiques i contorn de les fibres.
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FIBRES

ACOSTADES
A LA FLAMA

A LA
FLAMA

DESPRÉS DE LA
FLAMA

CENDRES

OLOR

De cel·lulosa

No es fon ni
s'encongeix

Crema

Continua cremant amb
un color ataronjat

Grises

Paper cremat

D'origen
animal
(proteiques)

Es fon i s'enrosca

Crema
lentament

Quasi sempre s'apaga
sola

Negres, es poden triturar

Cabell cremat

Acetat

Es fon

Crema tot
fonent-se

Continua cremant i
fonent-se

Perla dura de color negre

Acre

Acríliques

Es fon

Crema tot
fonent-se

Continua cremant i
fonent-se

Perla dura de color negre

-

Niló

Es fon i
s'encongeix

Quasi sempre s'apaga
sola

Perla dura de color gris o
cafè

Api

Poliester

Es fon i
s'encongeix

Quasi sempre s'apaga
sola

Perla dura de color negre

Dolç

Espàndex

Es fon però no
s'encongeix

Continua cremant i
fonent-se

Negres suaus

-

Crema
lentament
tot fonentse
Crema molt
lentament
tot fonentse
Crema tot
fonent-se

Taula 1. Característiques per combustió de les fibres més habituals. Font: Arxiu Levi’s.

També cal fer referència a les fibres tèxtils intel·ligents.
Per a poder confeccionar uns teixits amb unes propietats més avantatjoses és necessària la
interacció de la química en el procés de filatura. Podríem dir que l’enginyeria química és la part
que es dedica a investigar noves fibres i teixits que ens poden aportar una millor resistència,
suavitat, flexibilitat o lleugeresa; o bé noves propietats que encara estan per descobrir. Així
doncs, les fibres tèxtils intel·ligents són aquelles a les que se’ls aplica un canvi automàtic
significatiu de les influències ambientals normals. Tots segueixen el mateix esquema de
funcionament, és a dir, consten d’un sensor que reconeix un estímul (el processa gràcies a la
“memòria”) i actua de la manera que sigui més adequada.
En el cas de la flexibilitat, permet allargar-se sense trencar-se; en el cas d’un teixit tèrmic,
permet mantenir l’escalfor que desprèn qui porti aquell teixit. N’existeixen de diferents tipus i es
classifiquen segons quina condició ambiental modifiquen o innoven.
Per exemple tenim els teixits on hi ha un canvi de material (mitjançant les microcàpsules), on
s’hi afegeixen altres materials que tenen memòria o que modifiquen els anteriors (que
permeten no haver de planxar segons quines peces de roba, o modificar-ne el color), que
permeten la conductivitat d’energia,...
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Tot seguit veurem uns quants exemples que es podrien aplicar als texans i donar-los-hi unes
propietats més favorables:

 Roba tèrmica a l’hivern: que mantindran una temperatura constant.
 Aplicar vitamines o substàncies que desprenen les plantes: és una gran innovació, ja que
s’usarà per combatre algunes malalties gràcies a la indústria química.
 Impermeabilitat: propietat dels materials a impedir el pas d’un fluid a través seu.
 Materials cròmics: són aquells que permeten modificar el teixit gràcies a l’estímul extern
(llum, calor, electricitat, pressió, fluids...).

El cas és que aplicar aquests recursos en la confecció de texans resulta molt car
econòmicament. Per tant els enginyers necessiten molts diners per seguir investigant en aquest
àmbit i aconseguir que passin els anys per poder comercialitzar les seves innovacions. Ara, de
moment, podem dedicar-nos a estudiar quines propietats són les que es volen millorar de cara
a un futur: trobar nous materials amb propietats sensorials, aconseguir sistemes informàtics
dins els teixits, crear bateries de generació d’energia, proposar noves funcions i aplicacions pel
consum d’aquest tipus de teixit.

FUNCIÓ

Classificació 1

Classificació 2
Color
Aparença
Brillantor
Aspecte estètic
Transparència o opacitat
Olor
Olor
Aïllament tèrmic
Termofisiològic
Transpiració i impermeabilitat
Confort
Adaptabilitat
Al moviment
Pes
Pressió i compressió
Aïllament tèrmic
Protecció personal
Impermeabilitat
Seguretat, higiene
Aïllament a la radiació UV
i protecció
Condicionament
Reducció del soroll
Problemes mèdics
Diagnòstic, prevenció i tractament
Taula 2. Diferents classificacions de les propietats de les fibres tèxtils intel·ligents.
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El 16 de desembre de 2012, en la revista Technology Review, es publicava un article que
descrivia precisament el tema dels teixits del futur i de les seves propietats. Cal aclarir que totes
les fibres i els teixits que es poden formar amb les seves combinacions, en els seus orígens han
estat projectes de futur. I que per tant, les propietats que avui en dia trobem fins i tot
bàsiques, eren impensables.

En l’article es tractava el tema de que faltava poc perquè aquests teixits d’enorme potencial
puguessin aparèixer als mercats de la roba i arribar a les botigues. Es remarca que Maggie
Orth, creadora d’International Fashion Machines, acaba de crear una tela que és capaç de
canviar de color. La tela conté unes fibres que modifica el seu color quan uns controls
electrònics l’escalfen.

També ha inventat una “jaqueta musical” que consta d’una peça de roba amb un teclat musical
brodat a la part de davant, que al polsar-lo, emet sons i fa música. A part, el seu producte
estrella és un vestit de nit per a dona que té incorporades unes llums que pampalluguen quan
la persona que el porta camina. A vegades podem pensar que totes aquestes innovacions no
tenen cap utilitat, però si alguna cosa hem aprés de la tecnologia és que tot té alguna funció.
Ja sigui més essencial o menys, tot serveix per alguna cosa.

Maggie Orth assegura que arribarà el dia que la roba no només canviarà segons la temperatura
de fora, sinó que arribarà a tenir tot un sistema molt complex de comunicació que permetrà
trucar a qui vulguem.

Els materials intel·ligents ocupen un paper importantíssim en la indústria tèxtil, i són la base de
moltes altres tecnologies, com la biomimètica i la nanotecnologia; per fer vestits per metges de
quiròfans, policies militars, esportistes, persones de serveis d’emergència... A grans trets, les
fibres utilitzades per crear teixits intel·ligents serveixen per millorar la realització pràctica dels
materials ja existents, i per adaptar-se a les noves necessitats del mercat. Un cop un
investigador creu que ha trobat un teixit intel·ligent, ha de passar dues proves per a poder-se
vendre en un futur. Ha de ser assequible i resistent a les rentades.
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PROVA AL MICROSCOPI

A l’observar fibres al microscopi es pot saber quina és la seva estructura, i d’aquesta manera
establir diferencies i comparacions amb la resta de comportaments d’altres fibres i teixits. En la
majoria de les fibres naturals, utilitzar aquesta prova servirà plenament per identificar-les. En el
cas de les fibres artificials serà més complicat, perquè algunes d’elles s’assemblen i el seu
aspecte canvia al variar el procés de fabricació (dues fibres de la mateixa composició poden
tenir un aspecte diferent). Així que per estudiar les fibres artificials de la millor manera possible,
ens haurem de fixar amb l’aspecte del tros transversal de la fibra.
Així doncs, s’han realitzat dues proves amb diferents fibres: el cotó, i un filament de teixit texà.
Les proves realitzades han estat: identificació de les fibres i posterior estudi a través d’un
microscopi òptic; i un cop ja es coneixia la seva estructura i composició han estat acostades a
una flama, per saber com reaccionen amb el foc. A més a més, s’ha investigat com actuen
altres materials al estar en contacte amb el foc.[6]
Llistat de materials que es necessiten:
 Cotó net
 Roba texana clara i fosca
Figura 9. Cotó de
farmaciola, que ja està
net.

 Aigua destil·lada
 Flama
 Portaobjectes i cobreobjectes

Figura 10. Mostres de
roba texana utilitzades.

 Pinces
 Microscopi

Figura 11. Filament
de cotó ampliat en
600 augments.

Les figures 9 i 10 corresponen a les imatges preses al laboratori. La pràctica va constar en
observar els filaments ampliats. Mentre que en la figura 12 es va posar a la lent del microscopi
un grapat de cotó net, del qual podem trobar a la farmaciola de casa nostra; en la figura 13, es

[6]

Com es pot observar en la Taula 1.
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va desfilar tant sols un filament del teixit texà. Al formar part d’un teixit, es veu com hi ha
filaments més petits recargolats entre ells. I si es mira l’etiqueta de la composició d’aquest tros
de roba texana, sabrem està format per un 98% de cotó i un 2% d’elastà.

Per fer l’experiment, es van seguir els següents passos:
1. Netejar la lent, el portaobjectes i el cobreobjectes.
2. Posar una gota d’aigua sobre el portaobjectes.
3. Desfilar un filament del teixit texà o del tros de cotó i col·locar-los per separat sobre
diferents portaobjectes. Tapar els filaments amb el cobreobjectes, vigilant que no hi entri
aire.
4. Col·locar el portaobjectes sobre la platina del microscopi i enfocar amb pocs augments.
5. Seguidament, cal centrar-se en una sola fibra i aplicar-li el màxim d’augments possibles.

Figura 12. Filament de cotó. Font:
Laboratori Biologia UdG.

Figura 13. Filament teixit. Font:
Laboratori Biologia UdG.
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FIBRES UTILITZADES PER CONFECCIONAR TEXANS

Totes les plantes d’origen natural (i algunes de regenerades) són fibroses, i la fibra els hi aporta
resistència i flexibilitat a les tiges, fulles i arrels. Les fibres tèxtils s’obtenen de les plantes que
les seves fibres es poden desprendre amb facilitat dels materials que les envolten. Aquestes
fibres es diferencien per la seva estructura física, però a nivell de composició química són
pràcticament iguals. La majoria consten de cel·lulosa, un compost orgànic amb la fórmula
(C6H10O5)n. És un glúcid del tipus polisacàrid constituït per una cadena lineal de centenars de Dglucosa units per enllaços β (1  4).

Químicament, la cel·lulosa conté tres grups hidroxils (–OH)
cosa que ofereixen unes propietats úniques en els materials
compostos d’aquest polisacàrid, reaccionen ràpidament
contra la humitat, els colorants i els acabats especials. Com
Figura 14. Estructura química de la
cel·lulosa.

més llarga sigui la cadena de monòmers de glucosa, més
resistència tindrà la fibra.

La cel·lulosa natural té una longitud de la cadena molecular diferent a la cel·lulosa regenerada,
encara que les propietats seguiran sent les mateixes: bona absorbència, bona conducció de la
calor i de l’electricitat, alta densitat, resistent a les arnes, suporta temperatures elevades... I tot
això és favorable per crear roba prima d’estiu, tovalloles, panyals, mocador... Però com totes
les coses que existeixen i que existiran, la cel·lulosa també està carregada d’inconvenients:
s’arruga amb molta facilitat, els fongs poden danyar-la, té una resistència moderada a la llum
solar, és inflamable, és poc voluminosa...
Trobem la cel·lulosa, com ja hem dit anteriorment, en les fibres tèxtils, però també en el paper
i el cartró. La cel·lulosa no és digerida pels animals, i rep el nom de fibra. Mentre que pels
vegetals, és la part més important oferint-los-hi resistència i protecció. Sinó, hi ha una dada que
he trobat molt adequada: “Al voltant del 33% de tota la matèria de les plantes és cel·lulosa, el
contingut de cel·lulosa del cotó és del 90% gràcies a la flor.”
Però tornant al tema central, els texans. Moltes vegades mirem les etiquetes que porten i
observem percentatges altíssims de cotó, cosa que podríem afirmar que és la fibra més
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emprada en la seva producció. Però cap texà (o molt pocs) estan elaborats totalment de cotó,
ja que aquesta fibra natural sola es deforma i s’arruga amb molta facilitat. Sovint es mesclen
amb altres fibres[7] per obtenir unes propietats més favorables. També és veritat que des dels
seus inicis fins avui en dia, els percentatges de cotó s’han anat veient combinats (o no) amb
diferents materials. Els texans contenen alts percentatges de cotó, i el cotó conté alts
percentatges de cel·lulosa; per tant, arribem a la conclusió que els texans estan bàsicament
compostos per cel·lulosa.

Però aquests percentatges a part de cotó (pels texans) i de cel·lulosa (pel cotó), estan
complimentats per altres substàncies o materials. En el cas del cotó, la seva composició està
distribuïda d’aquesta manera:

Figura 15. Gràfic que distribueix els percentatges de la composició
del cotó.

Un 48% del comerç mundial de teles és de cotó, i d’aquest percentatge, la meitat es destina a
la producció de pantalons, entre ells, texans. Tot i que cada dia s’estan introduint més fibres
artificials barrejades amb la roba, el cotó forma fins el 65% del contingut de qualsevol barreja.

El cotó prové del cotoner (Gossypium herbaceum), una planta del tipus herbàcies, i de la família
de les malvàcies. És la fibra tèxtil amb una utilitat més gran. Per posar un exemple: durant l’any
1976, les fàbriques van produir unes 8081.4 mil tones mètriques de fibres artificials, i les
indústries cotoneres en van produir 3389 mil tones només de cotó. Els habitant de l’antiga Xina,

[7]

Se’n fa referència a l’apartat de la pàgina 15.
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Egipte, Índia i Perú ja feien servir el cotó per a produir teles des de l’any 12000 a.C. abans
d’haver descobert el lli. El procés de filatura (molt diferent al que coneixem avui en dia) i el
tissatge va aparèixer a l’Índia. Hi ha una hipòtesi que explica com va arribar el cotó a Espanya.
Durant un dels viatges de Cristòfor Colom, aquest va estar en contacte amb una tribus d’indis
anomenats Pima. Aquests personatges cultivaven cotó des de ja feia anys, i Colom s’hi va fixar.
Aleshores quan va tornar a Espanya, va entregar a la reina Isabel una madeixa de fil de cotó
(Enciclopèdia catalana, Madeixa: Fil tret de l'aspi o de qualsevol altre aparell, sobre el qual ha
estat obligat a enrotllar-se regularment, plegat de manera que no s'embullin les voltes entre
elles). Si seguim el transcurs de la història, veurem que als voltants del 1800, els EEUU van
entrar al mercat mundial del cotó. I fins avui dia, on els mateixos estats Units d’Amèrica, Xina i
Rússia són els líders de la producció de cotó, seguits per Zimbabwe, Burkina Faso, Benín,
Egipte, Austràlia...

El cotó tindrà diferents qualitats depenent del lloc d’on sigui extret. El rendiment promig és de
2,5 acres i equivalen a uns 10.117,2 metres quadrats. Trobar cotó que sigui utilitzable per a
poder produir pantalons texans no és gens fàcil, només amb un intens treball es pot
aconseguir. Ja que la cel·lulosa només es forma si la temperatura és superior a 22ºC. Un cop
ens assegurem que tenim un terreny apte i unes condicions favorables pel bon creixement de la
cel·lulosa, ja podem plantar els cotoners.

El cotoner, però, és un arbust que es estat salvatge pot
arribar a mesurar set metres d’alçada, i viure més de deu
anys aproximadament. Dos mesos després de ser plantat,
les arrels queden cobertes de moltes flors que van
canviant de color. Primer són grogues, després seran
roses i més tard vermelles. Les flors es panseixen al cap
de tres dies, i els pètals cauen. En el seu lloc, hi neix un
Figura 16. Planta del cotó.

petit fruit verd, la càpsula.

Les llavors que contenen aquestes càpsules envoltades per fibres blanques formen el que
coneixem com el cotó. Quan les càpsules maduren i assoleixen una mida força gran, exploten i
s’obren, i aleshores podem veure aquets filaments blancs (figura 16). Com més llargues siguin
les fibres del cotó, més bona serà la qualitat.
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A part de les fibres de cotó, del cotoner també se n’aprofiten:
* Les llavors, concretament els seus filaments; que estan formats per cel·lulosa (95%), grasses,
ceres i àcids palmític (C16H32O2) i esteàric. Una part de tot el que contenen les llavors serà
destinada a la indústria tèxtil i sanitària; una altra se subministrarà a les vaques perquè
augmentin la producció de llet; i la restant, es premsarà per obtenir oli o destinarà a la
transformació d’adobs.
* Les cloves que envolten les fibres; que seran mòltes per produir farina.

El procés per obtenir les fibres netes continua. Per extreure’l, s’ha de dur a terme un procés de
desgranatge, que consisteix en separar del cotoner les llavors de cotó i la grana de les fibres
que els envolten. Al començament es feia a mà, i era un procés molt desagradable i cansat; ara
ja existeixen unes màquines que fan aquesta separació. Un cop s’ha recollit tot el cotó destriat,
i ja només tenim les fibres, es porten cap a una màquina inventada per Eli Whitney el 1793 per
treure les impureses i els fragments de cloves que encara els quedi a les fibres. Aquesta
màquina s’encarrega d’agrupar les fibres de cotó i transportar-les fins a una ranura que
bloqueja el pas de les llavors tancades o les cloves i deixa entrar les fibres de cotó fins a un
recipient molt gros. En aquest contenidor, les fibres es premsaran en bales d’unes 500 lliures,
que equivalen a uns 230 quilograms. I ja estaran preparades per arribar a les fàbriques que
facin el fil.

Els texans, cada dia, incorporen més fibres acríliques ja que és el
que demana la societat contemporània per les seves bones
propietats que són: suavitat, escalfor, lleugeresa i elasticitat. Les
fibres acríliques s’elaboren amb una substància química que
s’anomena acrilonitril, i es va obtenir per primera vegada a

Figura 17. Fórmula
química de l’acrilonitril.

Alemanya el 1983.
La primera companyia que va crear una fibra amb aquesta substància fou Du Pont el 1944, i
fins el 1950 no va decidir comercialitzar-la. Se li va posar el nom d’Orló. A partir d’aquest
moment, altres companyies van continuar investigant sobre crear fibres amb acrilonitril, i així
poder aportar a les peces de roba resistència a la llum solar, cosa que les fibres animals o
vegetals no ofereixen. Les fibres acríliques més utilitzades són: el criló, la licra, el courtelle, el
draló, el leacril i l’orló.
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Algunes fibres acríliques es filen en sec i obtenen una forma rodona, que els aporta rigidesa.
Les fibres que es filen en sec i tenen una forma d’ós, obtenen una forma més plana, i això els
aporta suavitat, ideal per crear peces de roba per l’ús humà. Parlant de composició química, les
fibres acríliques són elaborades en el moment que la substància que forma la fibra és un
polímer sintètic que té un 85% del pes de l’acrilonitril. De les fibres sintètiques, les acríliques
són les més semblants a la llana. Per això s’utilitzen tant per produir roba tèxtil.

En la següent taula es comparen una fibra natural (en aquest cas la llana) amb les fibres
acríliques. Encara que els texans es facin amb cotó, el quadre comparatiu és amb la llana. El
que es vol demostrar és que les fibres sintètiques són millors que les naturals, pel motiu
principal de que han estat creades pensant en com millorar les que ja es trobaven a la natura.

PROPIETAT DE LA FIBRA

FIBRES ACRÍLIQUES

LLANA

Efecte de les sals iòniques

Resistència dèbil

La fan malbé

Efecte dels àcids

Resistència a la majoria

Resistència dèbil

Efecte dels dissolvents

Pot netejar-se en sec

Netejar-se en sec

Efecte de la llum solar

Excel·lent resistència

Baixa resistència

Efecte de el calor

Termoplàstica

Es crema amb facilitat

Resistència a les arnes i als fongs Resistència

Es fa malbé

Taula 3. Comparacions de propietats entre les fibres acríliques i la llana.
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PROCÉS DE FILATURA: DE LA MATÈRIA PRIMERA AL FIL

Un cop es té el cotó s’ha de rentar, netejar i torçar sobre si mateix per així deixar-lo preparat
per començar a transformar-lo en fils. Una curiositat sobre aquest recargolament de teixits és
que els texans seran més durs o més tous depenent del tipus de trenat de les seves fibres de
cotó.
Però comencem pel principi. Per passar de les fibres al fil, s’ha de mantenir un procés anomenat
filatura. Consisteix en la transformació de les fibres en fil. Un fil s’obté a partir de fibres tèxtils
de secció encara més petita que el que és el fil en si, i d’una longitud relativament curta
(mesura sols uns centímetres). El procés de filatura consisteix en col·locar fibres tèxtils
paral·lelament entre elles i retorçar-les, de manera que vagin quedant unides. D’aquesta
manera obtindrem un fil una mica més llarg, que és l’objectiu de qualsevol indústria tèxtil. Així
doncs, les fibres arriben a les indústries en forma de bales i a partir d’aquest instant
començaran a transformar-se fins a diferenciar-se en els fils segons la fibra que siguin.
Antigament el procés de filar es feia mitjançant fusos i filoses, però al final del segle XV aquesta
transformació ja es va començar a mecanitzar per facilitar-los-hi la feina als filadors i filadores.
Actualment, la filatura es basa en els següents passos:

a) Obertura i neteja. Es
desenrotllen
fibres,

bales

s’escampen

netegen
una

les

d’impureses

màquina

obridora.

i

de
es
amb

anomenada
El

cotó

s’introdueix a la màquina a
través

de

transportadora
Figura 18. Representació esquemàtica d’una obridora. La funció
principal de la qual és l’obertura i neteja de les fibres de cotó.

la

cinta
que

l’arrossega fins a l’interior. Si
cal, és en aquest moment

quan s’introdueixen altres fibres de distints orígens per fabricar fil amb fibres mesclades. Al final
de la cinta transportadora, hi ha un parell de cilindres dentats que giren en sentits contraris, la
funció dels quals és atrapar les fibres i fer-les entrar a l’obridora. A l’interior de l’obridora s’hi
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troba un gran cilindre, també anomenat tambor, amb unes rengleres de punxes que estiren i
separen les fibres tèxtils.
b) Separació i individualització de les fibres. En aquest procés es desfan les fibres que
puguin estar entortolligades o embolicades, i es col·loquen alineades de manera que formen
una capa molt més plana que rep el nom de napa.

Figura 19. Representació esquemàtica d’una carda metxera. La funció principal de la qual
és la separació, individualització i paral·lelització de les fibres de cotó.

c) Paral·lelització de les fibres. Es comprimeixen les fibres encara més, fins aconseguir que
quedin totes paral·leles mitjançant una màquina que s’anomena carda metxera. El producte
que en resulta s’anomena metxa, i consisteix en un manyoc de fil molt gruixut i força curt que
està format per moltes fibres paral·leles entre elles. La carda metxera té com a objectiu
principal transformar la napa en metxes per dirigir-les al procés final de la filatura. Com es pot
veure en el dibuix, el cilindre final és el que separa la napa i forma les metxes.

d) Afinament. Les metxes se seguiran estirant mitjançant el
tren d’estiratge, de manera que es va fent més llarga i més
prima. Tot seguit s’han de pentinar les fibres de la metxa ja
afinada, i aquesta petita operació la fa la pentinadora. La
finalitat del procés d’afinament és eliminar les fibres que són
molt més curtes que la resta i així millorar les qualitats del
producte final, sense deixar de banda, que les fibres més
Figura 20. Pentinadora.
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llargues seran les que posteriorment s’enrotllaran per formar el fil que necessitem per a crear el
teixit que formarà els texans.
e) Torsió i cargolament de les fibres. És el
procés final abans d’obtenir el fil. La màquina que
es fa servir és la contínua de filar, que rep les
bobines de les metxeres. La seva funció principal
és la combinació de dos moviments: l’estiratge i
la torsió, que combinats aconsegueixen aprimar
la metxa i convertir-la en un fil prim i resistent.
La contínua de filar, en el moment del seu inici,
va

suposar

una

millora

important

respecte

antigues màquines, que tot i que permetien filar
més fils alhora en un espai molt més petit, tenien
algunes dificultats i s’encallaven força sovint.

Figura 21. Representació esquemàtica de la
torsió i cargolament dels fils de cotó.

Com es mostra en la figura 21, el procés que segueix la contínua de filar consisteix en:
primerament, la metxa passa per un conjunt de cilindres que tenen un diàmetre cada vegada
més gran i que giren a una velocitat més elevada.

Això serveix perquè com que cada parell de cilindres de la
mateixa mida gira a una, les fibres ja primes, paral·leles i
afinades, queden sotmeses a un estiratge que les va aprimant.
A més a més, la torsió de les fibres (pas final abans de la
formació del fil) s’obté amb l’anell que gira al voltant de la
fusada, quan l’enrotlla formant la bobina.

f) Obtenció del fil. Finalment les bobines ja estaran llestes
per comercialitzar-se. Si encara es desitja que els fils estiguin
més recargolats, per així obtenir més resistència, és farà servir
una màquina anomenada la roda d’Spinning.

Figura 22. Esquema de tot el procés.
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A partir d’aquest moment el camí de la producció es bifurca, ja que es pot triar si tenyir ja el fil
o seguir amb el tissatge i tenyir-lo aleshores. En cas de que s’hagin de tenyir les fibres (en els
texans sempre, i és un tint que els fa únics en les peces de roba tèxtil) les empreses tèxtils
prefereixen submergir les bobines de fils, un cop s’acaben de formar, així que primer
exposarem de quin tint es fan els texans i després ens podrem endinsar en els àmbits de com
es teixeixen.

FORMACIÓ DEL TEIXIT TEXÀ

I aquest és el punt clau, juntament amb el tintatge d’anyil, que fa que els texans siguin tant
especials i que tothom en tingui a l’armari per les seves especials condicions.
El procés del tissatge produeix els teixits que són làmines obtingudes per l’encreuament ordenat
de dos tipus de fils que estan classificats de diferent manera, tot i que sovint corresponen a una
mateixa composició. L’operació de teixir consisteix en unir mitjançant els lligaments els fils
d'ordit (fils longitudinals del teixit) amb els de trama (fils
transversals del teixit).
Per teixir es necessiten un teler i dos tipus de fils.
Els telers són les màquines que s’utilitzen per
dur a terme aquesta funció de produir el teixit.
Tot i que als seus inicis eren màquines manuals,
actualment el progrés que estan fent és
immens.

Figura 23. Representació dels fils que
confeccionen el teixit texà.

El primer teler destinat únicament a la indústria tèxtil va ser anomenat teler de garrot, inventat
per Edmund Cartwright l’any 1785. D’aquesta manera la producció tèxtil va augmentar
considerablement.
A l’hora de teixir, el fil d’ordit ha de ser suficientment resistent per suportar les tensions que
apareixeran durant totes les operacions al teler. Per tant l’única diferència que tindran els fils
d’ordit comparant-los amb els de trama serà que els d’ordit tindran més gruixudària per evitar
que es trenquin. El fil que constitueix la trama també es pot fer més resistent, per millorar el
rendiment del teixit, cargolant-lo unes quantes vegades més sobre si mateix. S’apliquen
diferents tractaments tan a la trama com a l’ordit, fins a obtenir el denim.
30

Porto texans, i tu?
Tots els processos complets duren aproximadament 20 dies. Però seguidament, entrarem més
es detalla el procés de fabricació del denim també anomenat dril de cotó. Els procediments es
poden dividir per etapes, que corresponen a:
a) Filats de fabricació: normalment els fils utilitzats per teixir es classifiquen en dos tipus
que són el fil d’ordit i el de trama, poden tenir la mateixa composició o no, i els mateix tint
o no; això depèn del fabricant.
b) Deformació de l’ordit: Els fils d’ordit, que aporten la major part de la resistència al
teixit, s’enrotllen en unes grans bobines anomenades enjulles, gràcies a les quals
s’enfilaran al teler tot col·locant-se sobre unes filetes, que marcaran les vies de separació
per on podran passar els fils de la trama.
c) Calibre de l’ordit: Per millorar la resistència del fil, i d’aquesta manera les propietats
químiques de les seves fibres, és necessari calibrar els fils i mirar que tots siguin iguals.
d) Dibuix de la trama: Una vegada ja s’ha reforçat l’ordit, la trama ja pot començar a
actuar, per així formar el teixit. Dit d’una altra manera, l’ordit sempre forma la base del
teixit i la trama s’encarrega de fer les distincions entre els lligaments de teixits. Per obtenir
aquest entrellaçament, els fils d’ordit són capaços de bifurcar-se i deixar un espai obert en
forma de dues làmines per insertar-hi la trama. Aquesta operació s’anomena disseminació.
e) Teixidura: Els fils es van cargolant i combinant entre ells de la manera particular
necessària per la formació del denim (que més tard explicarem) gràcies a l’acció de la
llançadora. A partir d’aquest instant, només faltarà seguir teixint per obtenir la tela.

Així doncs, el tipus de teixit que

Figura 24. Representació
del procés de tissatge.

s’obté de combinar els fils d’ordit
amb els de trama s’anomena
denim. Definit com una tela de
cotó (sovint sarjat) de trama
blanca i ordit tenyit de blau indi
entrellaçat formant un angle de 90
graus. El denim és un teixit fort i
resistent, tradicionalment d’un 100% de cotó, tot i que actualment amb alguns percentatges de
polièster i licra per evitar que s’arrugui tan fàcilment, fer-lo més elàstic i tornar-lo a la seva
forma inicial. A més a més, així s’aconsegueixen teixits més lleugers.
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Aquests teixits tan pràctics serien impensables de produir sinó fos pels telers Airjet. Aquest
tipus de telers permeten que la trama, en el moment que s’introdueix entre l’ordit, ho faci d’una
manera molt més senzilla mitjançant l’ajuda d’aire comprimit. Els telers Airjet fan que un procés
tan lent com és el de combinar la trama amb l’ordit esdevingui molt més ràpid. Es poden fer
fins a 1800 metres de teixit cada minut. Hi ha un altre tipus de telers no tant moderns
anomenats “shuttle less” que permeten teixir els fils de la trama i produir uns 3000 metres de
denim en una sola setmana. Encara que aquest segon disminueix en la producció, és més
econòmic que el teler Airjet.
Tornant al món dels texans, on també s’aplica el teler Airjet, l’ordit és generalment de color
blau indi i la trama sol ser blanca. Els lligaments de teixits d’ordit i trama més utilitzats per
confeccionar denim són:

 Cambrai o tafetà
És el lligament més simple a l’hora d’entrellaçar els fils
d’ordit amb els de trama, obtenint un resultat amb un
aspecte pla i quadrat. S’utilitza només per fer camises de
pesos lleugers, entre els 128 grams i els 226 grams
aproximadament.

Una

variant

d’aquests

lligaments

permetria poder arribar fins als 340 grams, cosa que
permetria elaborar granotes, pantalons curts o bermudes,
caçadores, vestits...

 Sarja
La sarja és el tipus de lligament de teixit més conegut a
l’hora d’obtenir denim, on la diferència entre els fils de
l’ordit i els de la trama és de 90 graus al entrellaçar-se. A
la imatge però, veiem que els fils queden en diagonal.
Això és perquè la sarja, produeix unes línies diagonals
escalonades que sobresurten a la superfície del teixit. Es
coneixen diferents tipus de sarja (sarja Batàvia, sarja
doble, sarja inversa, sarja de dues cares, sarja senzilla, sarja romana...), i encara que tots
aquests lligaments tinguin una estructura força semblant, se’n varien el pes o la quantitat
de vegades que es passa la trama per sota l’ordit.
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Les diferents combinacions que existeixin serviran per identificar diferents marques, com
és el cas de les tres marques pioneres del món dels texans: Levi’s, Lee i Wrangler; on
totes tres utilitzen diferents tipus de lligaments de sarja, dreta, esquerra i trencada (o tal
com s’anomena amb anglès broken twill). La sarja més comuna i usual, és la sarja dreta, i
s’utilitza per confeccionar tot tipus de peces de roba texana. Ja que és més plana i llisa
que la sarja esquerra, la qual té la característica de ser més suau. El que sovint fa
diferents els tipus de sarges és la combinació amb més o menys fils a distàncies iguals o
desiguals.

Per acabar d’explicar la sarja, caldria afegir que els lligaments de sarja no només
s’utilitzen en la roba texana, però en són característics d’aquesta. Resumint el patró de
com es teixeixen, tres fils d’ordit i tres fils de trama es creuen i es combinen constantment
formant unes diagonals que quedaran visibles a la part exterior del teixit. En alguns
teixits, aquestes diagonals també quedaran visibles a la part interior, cosa que els donarà
la propietat de ser reversibles.

Denim, denim, denim... Si es repeteix tantes vegades aquesta paraula serà perquè:

“Denim is an old favourite, with a pedigree that goes back to the days of the western American
gold rush”
Anònim

A més a més el denim ofereix molts avantatges i algunes propietats fabuloses, entre les quals
estaria bé destacar:

 Comoditat
 Durabilitat
 Resistència
 Mal·leable
 Confort

Figura 25. Antigament
algunes d’aquestes
propietats no definien el
denim. Els miners vestien
denim tan sols per la seva
resistència.
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Com s’observa, cada vegada es repeteixen les mateixes propietats i per tant els mateixos
avantatges. Cal tenir en compte que el denim es pot utilitzar en qualsevol ocasió, però que com
tot, existeixen diferents tipus de denim que utilitzen similars lligaments.
Per exemple (els noms principals s’anomenen en anglès ja que normalment és l’idioma amb el
que es donen a conèixer; apareixen sense cap ordre en concret):

a) Natural Denim: És el denim més conegut, naturalment desigual en el nombre de fils
d’ordit i de trama.
b) Raw Denim: Aquest tipus és especial en el sentit del tacte. Quan més es faci servir
més suau serà i s’esvairà la profunditat del color. Aquest denim s’anomena cru o sec, i
principalment no està rentat i és de color més fosc, per això és més aspre.
c) Selvage Denim: Té un teixit atapeït i molt llis a les vores. Aquest tipus de tela és més
car i difícil d’aconseguir que el denim natural i la seva producció es fa en llocs on hi ha
telers amb llançadores antigues, que teixeixen d’una manera més lenta.
d) Stretch Denim: Consisteix en un dels tipus de denim més còmodes, ja que és capaç
d’estirar-se molt més que el denim tradicional, gràcies al petit percentatge que conté
d’espàndex que permet moure’s amb més llibertat.
e) Poly Denim: És el teixit d’ordit i sarja més elegant que existeix. A més a més, aquest
teixit molt utilitzat pels Casual Fridays. És molt fàcil de rentar, lleuger i resistent a les
arrugues. Podríem dir que aquest és el denim perfecte per vestir d’una manera còmoda i
mantenir un aspecte professional.
f) Ramie Denim: Utilitza un tipus d’ordit capaç de resistir els bacteris i la floridura. El
denim que produeix es barreja amb altres teixits de cotó, poliester i espàndex, i així
ofereix una gran resistència a les arrugues. Un altre avantatge és que quan es renten els
teixits de Ramie Denim, aquests són capaços de mantenir la seva forma originària i no
encongir-se en el moment del rentat.
g) Organic Denim: Està fabricat amb cotó 100% orgànic, i es considera que d’aquesta
manera es poden disminuir els productes tòxics que s’aboquen a la Terra, ja siguin
pesticides o insecticides al moment de produir el cotó. Ja que tots els productes químics
estan exclosos per la fabricació del denim orgànic. Cal dir que aquest tipus de denim està
controlat per l’Associació de Comerç Orgànic, que posa unes normes estrictes per tenir
unes condicions de cultiu sostenibles.
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h) Flat-Finish Denim: En tres paraules, aquesta classe de denim consisteix en: aplanar-ne
la superfície. Mitjançant un llarg procés s’inflen les fibres de cotó, i després uns rodets les
aplanaran.
i) Ring Denim: Es caracteritza per l’aparició de diverses irregularitats en la superfície de
la tela. Ring denim seria l’esquema original per produir roba d’ordit.
j) Bull Denim: És una tela de sarja de cotó molt suau al tacte, però una mica més pesat i
més durador que el denim tradicional. La tela és similar a la lona (és a dir, als primers
texans que es van produir Levi durant la Febre d’Or a Califòrnia) sense la rigidesa que
aporten les teles gruixudes d’ordit. Però un gran avantatge és que es pot tenyir amb
molta facilitat, i així produir uns pantalons que tardin a destenyir-se.
k) Silk Denim: Aquesta classe de denim és capaç d’ajustar-se a la mida de la roba formal.
Pot assemblar-se a la seda (un teixit caracteritzat com a molt elegant) per la seva bellesa
natural, suavitat, durabilitat i facilitat en ser teixit. Els experts en el món de la moda diuen
que Silk Denim pot ser una alternativa de moda en els pantalons texans i el seu ús.
l) Pinto Wash Denim: És el denim que es blanqueja primerament. Aquest tipus de denim
va aparèixer per primera vegada el 1969 a Greensboro (Carolina del Nord) quan un
huracà va inundar els magatzems de l’empresa Cone Mills. Els metres de denim havien
quedat ben xops, i no es podien vendre. Com que els haurien de llençar, com que els
havien de llençar, van buscar una altra solució: aplicar al teixit de denim una solució
química per donar-li un aspecte clapejat o destenyit. Pinto Wash Denim va esdevenir de
seguida un gran èxit dins el món dels joves.
m) Reverse Denim: Aporta al denim un aspecte i una imatge com si els portéssim del
revés. Aquest aspecte li dóna un aire ben actual.
n) Modern Denim: Consisteix en barrejar amb el cotó altres diferents tipus de fibres per
donar-li al denim propietats que s’ajustin al comportament actual dels humans. S’ha
arribat a mesclar amb poliamides, licra, polipropilè, polièster, niló, lli, cànem, llana... per
obtenir tot tipus de propietats favorables.

Finalment el teixit produït s’enrotlla i es comprova si hi ha algun defecte, d’aquesta manera es
fa un control de qualitat. El denim resultant és molt resistent. Tradicionalment els blue jeans
estan fets de cotó i teixits amb lligaments de sarja. L’aspecte i la qualitat del denim milloren
després del tintatge amb indi. En aquest punt el denim ja està acabat i enllestit per els acabats
de la confecció.
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A vegades el denim s’acompanya d’un producte anomenat Tencel®. El Tencel® és una fibra de
cel·lulosa natura i biodegradable que proporciona una major força, bellesa i confort al denim i
per tant a la roba texana. S’obté a partir de la cel·lulosa que es troba a la fusta, i té les
mateixes propietats que el cotó. D’aquesta manera és una bona combinació mesclar el Tencel®
amb el denim (fet principalment de cotó).

Els teixits de d’ordit de cotó combinats amb Tencel® ajuden a fer que els pantalons texans
autèntics s’adaptin de la millor manera dia a dia. A més a més, Tencel® també està relacionat
amb els productes ecològics.
Les qualitats del Tencel® són varies:
 Higroscopicitat: Capacitat a absorbir la humitat, així la pell pot respirar i quedar-se seca.
 Confort, suavitat i agradabilitat: Especialment per persones amb pell delicada. Tencel®
fa que els pantalons texans autèntics sentir bé tot el dia. Tencel® fa un autèntic confort
possible en jeans.
 Durabilitat: Capacitat de protecció quan fa fred, calor, o hi ha abundància d’aigua.
 Resistència de l’angoixa: Pot sembla estrany però Tencel®, gràcies a la resistència de la
fibra, també es pot utilitzar per combatre les angoixes de les persones que vesteixen
texans.
 Resistència als processos: Els pantalons texans són sotmesos a processos agressius
(decoloració, caustificació, enzimes i rentat a la pedra, d’entre altres). Tencel® és la fibra
de cel·lulosa capaç de resistir tots aquests “atacs”.
 Alternativa botànica: Com ja hem explicat, Tencel® està fet de fusta. L’eco-fibra prové
de la naturalesa i torna a la naturalesa, és a dir, que l’ecologia s’aplica durant tot el procés
d’utilització de la substància. El diòxid de carboni és capaç de convertir-se en oxigen com
a resultat del creixement de la fusta com a matèria primera.
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PROCÉS DE FABRICACIÓ DELS TEXANS

Un cop ja introduïes les fibres per elaborar qualsevol peça de
roba, i haver fet una breu introducció sobre les fibres més
utilitzades en la producció del teixit texà, entrarem més a fons
en aquest tema.

Aquest apartat consta d’una explicació de cada procés necessari
per a l’obtenció d’uns texans.

Figura 26. Procés de
fabricació dels texans.

1. DISSENY DELS PATRONS
El que diferencia uns texans d’uns altres és principalment la
forma i el disseny. Aquest disseny s’aconsegueix realitzant una
cerca en tendències i modes, com s’explica en una entrevista,
per obtenir més imaginació a l’hora de crear el propi disseny.
És important tenir en compte qui ha de portar els texans, per
així dissenyar-los d’una manera o d’una altra. Com és fàcil de
deduir, dissenyar en grans termes, significa dibuixar. I tot i que
no és 100% necessari saber dibuixar per fer un disseny
original, ja que ara existeixen molts programes d’ordinador que
dibuixen per ells sols, dóna una sensació més personal a cada
Figura 27. Exemple d’un patró.

texà que es crea.

En qualsevol disseny, el que es té en compte és la forma o silueta dels texans, la línia i la
textura del teixit que s’utilitzarà (com es pot veure en la fitxa tècnica de Divuit de l’Annex 4). És
la capacitat d’articular i analitzar tot el que passa que permet fer correccions o amplificacions en
el desenvolupament d’un dibuix. El coneixement dels elements i principis del disseny ajuden a
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contrarestar i avaluar la feina d’altres dissenyadors, així com veure i innovar sobre les
tendències del moment. Com ja hem dit, el disseny es basa en:

 Silueta – Els texans són peces de roba, i com a peces de roba que són, tenen una
forma tridimensional. Fins i tot, als Estats Units, els dissenyadors anomenen “bodies” a les
siluetes. A simple vista, les siluetes són la primera impressió d’uns texans, abans de
percebre’n tota la resta de detalls. El gran aliat de la silueta, és el volum. Sovint la
plenitud de roba en un model, o la lleugeresa o escassetat, fan que sigui d’una manera
d’una altra. La varietat de models dependrà altra vegada de les tendències del moment.
 Línia – Gràcies a la varietat de línies que tenen els texans, poden adoptar diferents
formes, i tenir un caient més bo a certes persones. L’ús més comú de les línies en la moda
apareix en la costura de les peces del patró, encara que també serveixen per crear
il·lusions òptiques mostrant unes cames més amples o més estretes.
Per exemple: les línies de costura vertical creen una sensació de longitud i d’elegància
perquè dirigeixen l’ull de baix a dalt dels pantalons, les línies de costura horitzontal
tendeixen a ser més curtes i es fixen en l’amplada del cos... El que sí que tenen en comú
totes les línies és que equilibren els efectes del cos de qui vesteix texans, cosa que
necessitarà saber de quina manera dissenyar els seus dibuixos tot esquematitzant les
idees, el dissenyador o dissenyadora corresponent.
El mateix patró d’uns texans i la seva silueta, pot ser utilitzat amb molts teixits (des d’un
estil més informal a un estil més formal) i donar efectes estilístics diferents. Algunes
empreses mantenen la forma d’una peça de roba que s’ha venut bé durant varies
temporades.
 Textura – El teixit o els materials amb els que estan fabricats els texans poden crear o
trencar un estil que d’una altra manera semblaria excel·lent en el paper o la tela. Els bons
dissenyadors seleccionen els teixits abans de crear els seus esbossos dels dissenys.
Prefereixen inspirar-se en la textura d’un material per trobar la forma perfecta a la seva
adaptació al cos. Un dissenyador necessita saber com es comporta un teixit, triat
depenent de l’estació, amb la línea desitjada i la silueta, el preu previst pel mercat i el seu
color. Sovint es poden graduar els colors d’una mateixa gamma, tot canviant les
especificacions dels tints o aplicant-hi tractaments, però les propietats de la textura dels
texans sempre romandran.
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El disseny també es caracteritza per seguir uns principis molt marcats i estudiats al llarg del
món de la moda. Aquests són: repetició, ritme, graduació, radiació, contrast, harmonia,
equilibri, proporció i sensació corporal.

Com en tots els processos, l’ordre i la planificació és primordial en aquesta etapa. Es diu que al
començament, els dissenyadors es van inspirar en els escrits de Charles Darwin, i en els
documentals que havia fet per catalogar i mesurar les diferents formes humanes.
Amb l’aparició de l’antropologia, les mesures del cos humà
van evolucionar. Es fan servir varis mètodes per mesurar
el cos, fent servir plantilles basats en la divisió del cos
mitjançant seccions simètriques, creant així les mides
estàndard.
El teixit texà abans de ser tallat, s’ha de saber de quina
manera fer-ho. Per aquest motiu cal seguir el patró
corresponent als texans que volem confeccionar. El patró
Taula 4. Relacions entre les diferents
talles als països.

s’esdevé a partir del disseny dels texans i per això calen
seguir els següent passos:

1. Cal prendre les mides del contorn de la cintura, el maluc,
l’altura del maluc, l’entrecuix, el cos, la llargada de la cama... El
més important és prendre les mides exactament com són, i
transferir-les correctament al moment de fer el patró.
2. Cal preparar les mides i relacionar-les entre elles de manera
que obtindrem els dibuixos que ens serviran per tallar el denim.
3. S’han de tenir en compte i saber les mides estàndard que ja
estan predeterminades. A partir d’aquí ja podrem confeccionar el
patró del texà. Aquestes mides estàndards es classifiquen en
unes taules (Taula 4), on s’apliquen les mesures del voltant del

Figura 28. Mides estàndards

coll (A), de la part més ampla del pit (B), de la part més estreta que serveixen per entendre’ns
de la cintura (C), del maluc a uns 20 centímetres per sota la

amb altres països.

cintura (D), de la cuixa a uns 5 centímetres per sota de l’engonal (E) i finalment l’entrecuix tot
col·locant la cinta mètrica per la part interior de la cama des de l’engonal fins al turmell (F).
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4. A vegades, el personal tècnic (teixits, ideologia, maquinària...) ressaltarà dificultats en les
que no havíem pensat, i això farà que la persona encarregada de fer el patró, el repeteixi.
5. Quan s’ha delimitat finalment el disseny, el patronista copiarà el bloc calcant-lo sobre un
cartró especial. És important afegir al patró tots els detalls (o la gran majoria) que es trobin en
el disseny. Un cop fet el patró, ha de provar-se en un teixit semblant en pes i comportament a
l’original per veure com queda.
La primera mostra s’anomena mussolina o glasseta, ja que prové del material inicial que
s’utilitzava per fer les primeres proves. Un teixit blanc, d’origen francès, que permetia observar
clarament com quedaven i si encaixaven les juntures de les línies, i les parts davantera i
posterior. La mussolina es prova sobre un maniquí o una persona (és el que s’ensenya a les
passarel·les). Si quan es prova el teixit (i un cop ja rentat) es veuen imperfeccions de tipus
encongiments, elasticitat, forma, encaixament de costures... la mussolina permet estudiar-les i
a partir dels errors generar pantalons texans ben fets.
6. Un cop ja s’està satisfet de la mostra inicial, ja es podrà tallar la roba texana per fer els
pantalons que “realment” es vendran.
A continuació, s’adjunta una fitxa tècnica d’un disseny de pantalons de l’empresa Divuit, fet per
la seva dissenyadora. És de la temporada d’estiu 2012.

Figura 29. Fitxa tècnica d'un disseny Divuit del 2012.
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Com es pot veure, en la figura 29 hi ha dos dibuixos de texans vistos des del davant i des del
darrera. Al marge superior dret s’hi adjunta un tros del teixit que s’utilitzarà per confeccionar
aquests pantalons. I finalment es completa el quadre (que és igual per tots els dissenys) amb el
model, la talla (normalment es treballa amb una 40-42 per veure com queda, aleshores ja es
faran més tallatges) la composició, el color, els materials addicionals necessaris, la quantitat de
texans d’aquest model que es volen produir, els fils de costura i del brodat, els metres de denim
necessari...
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2. PROCÉS DE TINTURA AMB L’INDI

Moltes vegades, les empreses tenen departaments de filatura i de tintatge, ja que es
corresponen a processos consecutius. Però el món del tintatge necessita molta més precisió, ja
que els texans, dit d’una manera planera, són la combinació dels fils de cotó i el tint d’indi.
L’origen de la paraula indi, prové del nom de l’element químic Indi (In), i el tint s’anomena
d’aquesta manera perquè com el mateix element, té un espectre electromagnètic molt lluminós
(entre uns 450 i uns 420 nm de longitud d’ona) donant així al teixit on s’aplica una coloració
entre blau i violeta. L’indi o anyil, a part d’utilitzar-se en l’industria tèxtil, és molt apte per
combatre segons quines malalties, trastorns o temors. Segurament per aquest motiu els texans
cauen tan bé a tothom qui els porta.
A més a més, l’indi és el protagonista de moltes curiositats, per exemple; és un dels colorants
naturals més antics i més importants, i l’únic que se segueix utilitzant en el dia d’avui com
colorant tèxtil. L’anyil dóna un color blau molt atractiu, difícilment igualable, i és capaç
d’adherir-se a la roba sense canviar de to. A més a més, l’indi sintètic és el colorant més barat,
comparat amb altres classes de blau que tenen estructures químiques més complexes.

Figura 30. Fórmula química de
l’indi o anyil.

Sabem que els fils dels texans (fets de cotó) estan tenyits d’indi, o com s’anomena d’altres
vegades: “el rei dels tints”. I és que aquest tint s’extreu de l’indigofera, una planta o arbust
originari de l’Índia, d’una alçada variable segons el lloc on creixi. Així doncs, l’indi és la
substància extreta de plantes d’Amèrica i de l’Índia, que així feien que els texans tinguessin un
color blau fosc. L’indi s’ha utilitzat des del 2500 aC a Àsia, Egipte, Grècia, Roma, Gran Bretanya,
Perú...
Tot i que sempre hi ha hagut colors molt semblant a l’indi (com el blau de Prússia, molt utilitzat
durant l’Edat Mitjana) ha costat molt sintetitzar el color original. Es produeixen aproximadament
unes 20 tones d’anyil sintètic destinat a ser colorant de texans en un sol any, però només
alguns pocs grams seran necessaris per uns texans.
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El primer intent va ser el 1869, quan Adolf von Baeyer i Viggo Drewsen van proposar un
mètode per obtenir l’indigotina (molècula que conté l’indi) a partir del 2-nitrobenzaldehid i
l’acetona. Aleshores es va seguir innovant en la fórmula per obtenir l’anyil sintètic, ja que Adolf
von Baeyer i Viggo Drewse havien comés alguns petits errors, descoberts el 1928 gràcies a les
dades mostrades pels rajos X. Encara no s’ha pogut obtenir el color autèntic, cosa que fa que
milers de científics encara segueixin investigant. Alguns articles asseguren que costarà molt
trobar l’estructura química de l’anyil, d’altres afirmen que les estructures sintetitzades fins al
moment estan substituint el colorant original.

Figura 31. Els fils d’ordit van passant entre
cilindres en uns recipients on s’impregnen del tint
d’indi.

Així doncs, la tintura o tissatge és la tècnica encarregada de donar color als fils que esdevindran
teixits. Consisteix en submergir-los dins un líquid amb substàncies colorants (tints d’indi) que
els impregnin totalment. Finalment només caldrà esperar a que el colorant es fixi totalment a
les fibres i s’assequi. Com en tots els processos, alguns cops apareixen dificultats en el procés
del tintatge, com per exemple; que la fixació de l’indi als fils és nul·la. Per aquest motiu, la
indústria química ha dissenyat productes excel·lents per disminuir els efectes del destenyiment
en les peces de roba, com és el cas de la mordent, o altrament coneguda com la substància
fixadora de tints.

Els fils es tenyeixen en paquets. El més habitual, és que els fils d’ordit s’acoloreixin abans de ser
teixits, però algunes vegades les peces de roba s’acoloreixen un cop han estat teixides. El tint
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dels fils és més barat que el de les fibres, però molt més car que el tenyit de teixits o
estampats. En la producció en cadena, el temps és el més preuat, de manera que es fan servir
alguns recursos mitjançant els quals els fils es tenyeixen molt ràpidament a través d’una
màquina que ens cargola en rotlles i després en paquets. Un cop els fils han estat impregnats
d’indi (sintètic) s’efectua un rentat molt ràpid per treure la tintura que destenyeix a primera
instància. Per això, es necessita molta quantitat d’aigua en aquest petit i curt procés.

Sabem que l’indi té una coloració entre blau i violeta, però existeixen “texans” de tots colors
(rosa, groc, negre, verd, gris, blanc...). El més important és no confondre uns texans tenyits
amb anyil, que d’altres amb colors fora la gamma blau-violeta. Aquests últims, rarament es
podran anomenar texans, tot i que estaran teixits com a tals,
els faltarà el colorant característic per ser-ho. Aquests colors
doncs, s’aconsegueixen mitjançant altres tints, que seran
sintètics o naturals, però que per res del món constaran
d’indigotina. Com en tots els àmbits, sovint acostumem a
utilitzar malament les paraules al referir-nos a segons quins
termes. Així doncs les peces teixides com els texans però que
no estiguin tenyides amb l’indi, no serien texans, encara que
molts dissenyadors, revistes i botigues ho indiquin.

Figura 32. Color indi original.

El perquè del color bàsic i principal dels texans, el blau, només té una funció tradicional. Com
que als seus inicis, els pantalons que porta ven els treballadors eren tenyits d’un tint natural
molt important, s’ha cregut convenient seguir amb la idea, associant el color blau a les teles
pràctiques i la roba de treball.
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3. CONFECCIÓ

És el procés de realitzar peces de vestir a partir de teixits
totalment acabats. Actualment la confecció es realitza en les
fàbriques, on s’estableixen unes mides estàndards (les talles)
que abasten la diversitat de mides i estatures de les persones.
En un taller de confecció, com Divuit a Cassà de la Selva, es
distingeixen bàsicament tres operacions:

3.1 Tall: Després d’haver marcat els patrons (amb un
ordinador i un punter que actua com a llapis que recorre el teixit)
sobre les peces de tela, procedeix el següent procés, separar
aquestes peces de roba per poder aprofitar millor la tela i
distingir les talles. Com ja hem explicat hi haurà un patró diferent
per a cada talla estàndard. Per tallar, normalment es fan servir

Figura 33. Exemples de
patrons, a partir dels quals es
realitzarà el tall del teixit.

màquines que tenen fulles circulars essencials per resseguir les
formes. Tot i que actualment, amb les noves tecnologies s’ha aconseguit adaptar aquestes
fulles circulars a una espècie de làser, o fins i tot un raig d’aigua a alta pressió. Qualsevol
instrument és útil sempre i quant el resultat sigui plasmar el patró obtingut prèviament. En les
empreses o fàbriques multinacionals es tallen moltes capes de tela de cop, concretament es
talla el teixit texà en piles de 100 capes. En les fàbriques més petites, que no tenen tants
distribuïdors o tallatge, el teixit texà es talla en piles de menor nombre.

3.2 Cosit: Un cop s’han tallat totes les peces es procedirà a cosir-les. Cosir exigeix paciència i
destresa. Algunes tècniques de costura estan associades a diferents nivells del mercat de
fabricació. Existeix l’alta costura (amb l’ús dels teixits cars i delicats, on es valora el cosit més
perfecte, acabats fets a mà...).
I també existeix el mercat més inferior, on el treball manual no és
habitual, i com a contrapartida els preus disminueixen perquè es
necessita menys temps en la seva costura. Les màquines de doble
agulla permeten que les costures siguin més fortes en la roba
Figura 34. Màquina capaç
de tallar fins a 100 capes de
teixit texà.

texana, totalment contràries a les màquines de punt cec fan
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repunts amb puntades invisibles. Però cal dir que el procés de costura no consisteix bàsicament
en unir peces de denim mitjançant el fil de cosir. Un cop s’origina el disseny ja s’ha de deixar
escrit amb quins fils s’uniran les peces de roba i els passos productius que se seguiran produint.
Bàsicament, el procés de costura es pot dividir en cinc passos, que s’agruparien en el concepte
de la “puntada”:
o Penetració – Consisteix en passar l’agulla amb el fil a
través del material. S’ha d’utilitzar una agulla de
dimensions específiques d’acord amb la tela que es vulgui
travessar sense danyar-lo o malmetre’l.
o Formació del llaç – El fil comença a ascendir, i per un
moviment de fricció de la tela contra el fil es produeix el
motlle que formarà la puntada.

Figura 35. Puntada sobre uns
texans.

o Formació de la puntada – El ganxo de l’agulla transporta el mateix fil amb el motlle que
prèviament ha format, i en aquest moment es produeix la puntada.
o Alliberament de la llaçada – Mentre el ganxo de cosir gira, l'agulla continua pujant,
alliberant la llaçada que s’ha produït.
o Fixació de la puntada – El ganxo de cosir i la pujada de l'agulla fins al seu punt màxim
són capaços de fixar la puntada a la tela, donant inici a una nova puntada.

Hi ha diferents màquines que s’utilitzen en el moment d’unir les peces de roba texana entre
elles, per obtenir uns pantalons. La més utilitzada és l’Overlock, que té una funció principal de
sobrefilar les peces que prèviament han estat sobreposades per ser cosides. Una màquina de
cosir d’aquest estil, permeten obtenir uns llaços entre els fils del denim, que queden molt ben
fixats entre ells. Les màquines Overlock, generalment treballen entre 1000 i 9000 rpm.

3.3 Acabats: Poden tenir lloc abans o després del rentat. Cal dir que també hi ha teixits als
que no s’aplica cap tipus d’acabat. Tot i així, els acabats consisteixen en una sèrie de processos
(no essencials) per embellir la roba i peces de roba texana. Podem parlar de processos químics i
físics, depenent del tipus de matèria que afectin. Els acabats físics es refereixen a les propietats
que veiem a simple vista i que engloben el tacte dels teixit, és a dir, és fer uns texans més
agradables.
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Pel que fa als acabats químics, es parla d’acolorir els pantalons texans, o d’estampar-los al gust
del seu dissenyador, aplicar-los-hi un planxat durable, afegir elements a les fibres per aportarlos-hi molta més resistència i flexibilitat... Es podria dir que tots els acabats físics són resultat
del conjunt d’acabats químics.

Hi hauria una segona classificació d’acabats segons el seu temps de durada:
o Permanents – Defineixen la peça durant tot el seu ús.
o Temporals – Aquests acabats formaran part de les peces de
roba fins que es rentin amb aigua o en sec. És per aquest
motiu que hi ha peces de roba texana que no es renten abans
de ser comercialitzades, perquè perdrien alguns dels seus
acabats temporals. per això però, fa poc es van descobrir els
acabats renovables que es poden aplicar en un ús domèstic.
Consisteixen en fer reaparèixer els acabats que principalment
constituïen part d’un teixit en concret mitjançant alguns
mètodes senzills.

Un acabat que es fa a totes les peces de roba texana, és la neteja
de les fibres naturals abans d’aplicar-los-hi qualsevol altre producte.
Ja que si les fibres estan netes (perquè s’embruten durant el procés
de filatura i teixidura), són capaces d’absorbir més eficaçment els
tints que les vulguin acolorar, tenir més capacitat de resistència, o
bé permetre deixar uns espais buits entre les seves unions per tal
que el procés de desgast de l’indi sigui més fàcil de realitzar.

Figura 36. Diferents
màquines del procés texà.

D’altra banda, dins el camps dels acabats en la roba texana hi influeixen una sèrie de màquines
molt diverses, cadascuna amb una funció especialitzada, com són:
 Màquina de doble repunt: Consta d’una agulla que fa puntades dobles a molta velocitat,
oferint als texans una doble resistència en l’unió de les peces.
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 Màquina de traus o de botons: El trau és un tall que es fa a la roba per passar-hi un botó.
Per tant aquesta màquina farà el cosit de reforç perquè la tela tallada no es desfili. D’altra
banda, perquè el botó quedi ben unit a la roba cal passar el fil pels diversos forats del botó i
per la roba.
 Màquina plana: Màquina de base plana que permet efectuar unes puntades de longitud
constant en la peça texana (tot i ser un material més aviat gruixut).
 Màquina de tires: Uneix els trossos de denim (corresponents a una mida única) que
serviran per subjectar el cinturó en uns pantalons.
 Màquina de brodat: Cus el dibuix pautat sobre els pantalons. No és necessari pel confort
de la peça de roba, però si que dóna un toc de bellesa.

Tot el que són cremalleres, xapes de coure, botons, etiquetes amb el símbol o emblema de la
marca, les etiquetes on hi figura la composició del teixit... és a dir, tots els accessoris que es
col·loquen en uns texans per embellir-los (fer la mateixa funció que els acabats) o fer-los més
pràctics, dependrà de l’empresa si afegir-los en aquest moment de la confecció o després del
rentat (en el cas que s’hagin de rentar les peces texanes).

Per exemple, a l’empresa Divuit, han explicat que prefereixen cosir els botons, i els trossos de
cuir on consta el nom de la marca al finalitzar tota la confecció, després del rentat. Perquè
treballen per clientes d’una mitja edat, que volen un producte més formal. En canvi, a l’empresa
Inditex, expliquen que prefereixen cosir tots els accessoris abans del rentat per estalviar-se
temps, i perquè és roba per un públic més jove, i els agrada més portar un estil “deixat”.
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4. PROCÉS DE TINTURA AMB COLORANTS

És un procés que consisteix en canviar el to normal d’anyil o indi de la peça texana.
Normalment hi intervé menys quantitat de tint colorant que es posa en contacte amb les peces
durant uns 10 minuts, per obtenir una fixació exclusiva i una neteja del colorant superficial.
Últimament els tintatges de diferents tonalitats a l’indi s’estan emportant tot el protagonisme a
les botigues. Hi ha diversos tipus de tenyit.
La seva comparació s’observa en la següent taula, on utilitzarem un tipus de tint depenent de
l’ús que volem que rebi aquella peça de roba, l’aspecte físic que ens agradi oferir i la durada
que volem que tingui. Actualment sempre s’acaba obtenint una textura suau.

Colorants directes

Tints reactius

Colorants en forma de pigment

Tints de sofre

Preu econòmic

Preu elevat

Preu moderat

Preu econòmic

Àmplia gamma de
colors

Àmplia gamma de
colors

Limitat a tons de colors foscos, rep
el nom d’estilització

Colors en forma
d’ombres

Cicles de rentat curt

Cicles de rentat llarg

Ambdós cicles de rentat

Depèn de l’ombra

Facilitat d'aplicació

Consum alt d'aigua

Produeix alta contaminació

Desprèn sofre

Taula 5. Taula comparativa entre les diferents classes de colorants.

Els pantalons texans estan normalment cosits amb fils de polièster, aleshores... com és que no
es tenyeixen? Doncs perquè els colorants que s’apliquen als teixits només afecten a certs
materials; i depenent de les fibres que vulguem tenyir, triarem un tipus de colorant o un altre.
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5. ESTAMPACIÓ

La formació dels dibuixos als teixits es duu a terme durant el tissatge fent servir telers amb
maquinetes jacquard. Però hi ha un altre mètode que és l’estampació, que consisteix a imprimir
els dibuixos sobre els teixits.
Aquest mètode, l’estampació o brodats, es pot donar gràcies a unes màquines que porten uns
cilindres de coure incorporats amb el dibuix que es vol plasmar al teixit incorporat. Llavors, el
teixit passa per una cinta transportadora i els mateixos cilindres que estan en contacte amb el
líquid colorant i per mitjà de la rotació van imprimint el dibuix sobre el teixit.

Figura 37. Brodats o estampats en diferents teixits texans.
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6. RENTAT

El denim és un teixit que sense un procés de rentat perd propietats. Perd propietats i fins i tot
talles; ja que quan es renten els pantalons texans s’encongeixen un o dues talles. Per aquest
motiu, els patrons que corresponen a la peça de roba, sempre són un xic més llargs i amples.
Cal tenir en compte que si la peça de roba és sarja de color es fa directament el rentat, en
canvi, si és una peça PPT (Preparada Per la Tintura) es fa un tractament per netejar les
possibles impureses que porti el teixit i finalment el tenyit.
Un cop s’acaben tots els processos que formen la confecció d’uns texans s’envien les peces de
roba en una gran bugaderia industrial on s’efectuaran diferents passos com:
6.1.

Tractament previ o pre-rentat

És el primer i més important pas del rentat. La peça
texana se sotmetrà a uns tractaments per evitar la
pròxima aparició de ratlles, la rigidesa i la pèrdua de
color (o dels tint d’anyil, o bé dels altres colors que es
poden usar). Aquest procés elimina les impureses i les

Figura 38. Enzima de Bio-polit.

taques originades durant la producció del teixit. Aleshores, es renten amb productes alcalins
o àcids, o bé amb algun producte químic oxidant (com pot ser el peròxid d’hidrogen).
Finalment té lloc l’últim pas, anomenat desencolatge, és a dir, mitjançant una sèrie d’enzims
s’aconsegueix deixar un teixit millor al que teníem.
6.2.

Rentat d’enzims

Un enzim és un tipus de proteïna que s’obté a partir de fermentacions de bacteris i fongs.
Els enzims es poden trobar en totes les cèl·lules, per tant ofereixen una gran eficàcia. Pels
texans s’utilitzen una classe específiques d’enzimes per aquest procés en concret.
Reben el nom d’enzimes de Bio-polit, i principalment faciliten el desgast de les fibres
superficials. Aquestes enzimes tenen unes molècules especials, que permeten filtrar-se per
la superfície del teixit i reaccionar. El que fan és afeblir el tint i la textura de la superfície de
manera permanent, i obtenir així un tacte molt més suau. Actualment, el camp dels enzims,
és el més estudiat per les empreses de neteja tèxtil industrial. I s’està intentant
desenvolupar unes enzimes semblants a les que ja es tenen, que siguin capaces de retenir
el color de les peces de roba texana. Tot això sense emetre cap contaminació al medi
ambient.
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De fet, els enzimes de Bio-polit són una unió d’enzims de cel·lulasa. Que quan s’uneixen a la
cel·lulosa dels teixits texans, produeixen una reacció catalítica que hidrolitza els enllaços de
la cel·lulosa, i així s’aconsegueix desgastar la superfície dels teixits.

A més a més, s’utilitzen altres enzims; cadascun està especialitzat en un procés diferent:
Amilasa

Útil pel desencolatge

Cel·lulasa

Necessària pel contrast d’ombres

Lacasa

Enzimes de Bio-polit, serveixen per blanquejar

Catalasa

Actua sobre el peròxid d’hidrogen

Taula 6. Explicació de l’ús específic de cada enzim emprat en el rentat de texans.

Els enzims són molt específics de cada substància on han d’actuar, i sensibles amb el rentat.
Necessiten unes condicions úniques de pH, temperatura i temps per a poder fer les
reaccions. Això si, aquestes reaccions són fàcilment controlables.

Figura 39. Relació entre els diferents tipus d’enzimes.
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6.3.

Neteja

Després d’acabar el rentat amb enzims, s’afegeix un altre procés de neteja per a obtenir uns
millors resultats finals. Tot i que no caldria efectuar-la (i en molts teixits no hi té lloc), la
neteja es pot desenvolupar amb diferents mètodes:
o Utilitzant el peròxid d’hidrogen (amb un pH força àcid) per ressaltar la brillantor
o Amb detergents no iònics a altes temperatures
o Aplicant aigua calenta, com si s’esbandís el teixit
6.4.

Estovat

Com que el denim és un teixit que pesa força, ha de passar per un procés d’estovament.
Durant aquest curt procés, es produeix un canvi de color en el teixit (és a dir, es perd la
brillantor d’alguns teixits), però ja es té en compte i per tant, la primera vegada que es
tenyeix l’ordit cru, s’aplica més quantitat d’anyil de la necessària.
6.5.

Blanquejat

I per acabar, els texans que no tenen el to normal d’anyil, és perquè han passat un procés
de blanquejat. La lacasa elimina el que es considera un excés d’indi del teixit. D’aquesta
manera, apareix una tonalitat més clara en aquests pantalons, que prèviament eren foscos.
Per molt que s’apliquin productes químics sobre els texans, la licra que contenen no es veu
alterada. Per aquest motiu es troben texans molt elàstics i més aviat clars a les botigues.
A més a més, els rentats es classifiquen en diferents classes depenent de la propietat que es
vulgui ressaltar més. És per això que parlem de:
A. Acid Wash
Posar els texans en contacte amb clor i pedres en un rentadora industrial durant uns 25
minuts aproximadament. Llavors, quan comencin a girar cal vigilar la seva aparença cada 10
minuts. Un cop ja s’hagin desgastat, afegir bisulfit de sodi i rentar-los amb aigua. Finalment
s’esbandeixen completament amb aigua durant uns últims 5 minuts, i s’assequen fins que no
queden humits, amb assecadors d’altes potències.
B. Bio Stone
Procés en el qual els pantalons texans mantenen el to del blau indi original, però pateixen un
desgast més elevat en les costures.
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C. Bleached Wash
Un agent oxidant molt fort (com l’hipoclorit de sodi o el peròxid d’hidrogen) s’afegeix al teixit
durant el rentat. Aleshores es decolora la superfície de la peça d’una manera força evident.
Aquest tipus de rentat també rep el nom de blanquejant de texans.
D. Classic Wash
Aquest rentat es pot efectuar durant tota l’època de l’any, ja que és un tipus de rentat que no
intervé gaire en el desgast dels texans. Els agents que efectuen aquest tipus de rentat,
produeixen medis saturats, i fins i tot poden donar una tonalitat més fosca, com si es tractés
d’unes ombres.
E. Dirty Wash
Un dels rentats més comuns actualment. Simula
uns texans que han estat embrutits. Aquest rentat
doncs consisteix en embrutir els teixits, i encara
que semblin coses oposades, consisteix en aplicarlos-hi aigua barrejada amb productes per obtenir
aquesta sensació.

Figura 40. Exemple
de texans rentats
amb Dirty Wash.

F. Fabric Dye
Consisteix en rentar el teixit tenyit de colors específics i
diferents a l’anyil que hagi decidit el fabricant dels
pantalons. El mètode serà diferent i els productes emprats
també.
G. Garment dye
Rentat patentat prop del 1980, que consisteix en
desenvolupar un mitjà per reduir el cost del rentat de la
producció d’ordit resistent. Per això, la tela texana
acolorida passa a través de dos mètodes de rentat que

Figura 41. Exemple de tint que
s’utilitza en el Fabric Dye.

després s’asseca amb molta tensió.
H. Raw Wash
És el denim que no ha estat rentat després d’estar tenyit amb indi. Els pantalons texans
actuen de motlle, i per tant no es rentaran fins que els compri el client.
Amb el temps, els texans acabaran desgastant-se d’una manera natural.
54

Porto texans, i tu?
I. Ice Wash
Rentat que s’obté a partir d’unes pedres poroses que se submergeixen en un agent
blanquejador. L’Ice Wash, també es pot anomenar: rentat àcid, rentat de neu, rentat blanc o
rentat gelat, entre altres.
J. River Wash
Un procés de rentat utilitzant la combinació de pedres pomez i enzims de cel·lulosa per donar
una capa de denim desgastat. Les rentadores s’encarreguen només de les pedres i dels
texans durant el primer cicle, aleshores s’introduiran els enzims durant el segon cicle, tot
combinant-les amb les pedres, que es mantindran juntes fins que s’aconsegueix l’aspecte que
es vol.

Figura 42. Patró de les pedres
que s’utilitzen en el River Wash.

K. Rinse Wash
Actualment aquest procés de rentat implica fumigacions químiques, en els quals es retira
immediatament els productes químics utilitzats amb una esbandida d’aigua. Molt utilitzable en
els pantalons fet amb denim de color com: el blau, el negre, el verd, el marró o el gris.
L. Soft Wash
És una altra variant de rentat on només es desgasta la part més superficial de la tela i queda
del color blau indi original, guanyant d’aquesta manera un teixit més suau i no tan rígid com
l’original.
M. Stone Wash
És un rentat que desgasta el color dels texans i obté unes tonalitats compreses entre el blau
fins el celeste clar. Originalment, aquest rentat ha estat involucrat a la pedra tosca per donar
a la tela una aparença més natural. Avui en dia, però, el procés de rentat es fa molt més
ràpid i aquest aspecte s’aconsegueix amb boles de ceràmica, enzims i sorra. D’aquesta
manera s’elimina físicament el color i el contrast. El temps del rentat determina el color i es
torna més clar.
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N. Vintage Wash
Correspon al tipus de rentat que s’ofereix als pantalons donant-los-hi un aspecte antic. Són
texans que sembla que hagin estat abandonats durant molt de temps, i que el temps els hagi
envellit. L'efecte es produeix gràcies als productes químics, i rentant-los d’una manera
especial, que produeix aquest desgast tan evident i marcat.

A vegades, enlloc de recórrer als rentats tradicionals o mitjançant enzims per desgastar l’anyil
d’uns texans, s’utilitza un altre mètode conegut amb el nom de raig de sorra (Sandblasting).
Que consisteix en aplicar un ruixat de sorra o altres substàncies químiques (a molta pressió)
sobre els texans per obtenir aquest aspecte visual de desgast. És un mètode manual, el qual no
té cap impacte amb el medi ambient però si amb les persones que el fan. En els països on no
es compleixen les condicions de seguretat laborals, el
tractament pot causar silicosi (inhalació de partícules
que conten sílice, com la sorra) a les persones que
estan en contacte amb el raig de sorra a altes
pressions.

Figura 43. Treballadors d’una empresa de
texans que estan desgastant-los aplicantlos-hi aquest raig de sorra.

Se sap que una mala manipulació de colorants pot
afectar el medi ambient i les persones que hi treballen

en un futur. Per això, a part de la silicosi, els treballadors de les bugaderies podrien partir alts
riscos laborals. D’aquesta manera les normes de seguretat cada vegada són més estrictes. S’ha
d’estar dins una habitació amb extractors, els treballadors han d’anar amb màscares, guants i
ulleres...
En una bugaderia industrial es produeixen gran
quantitats de residus, com: les aigües que s’usen per
tenyir i rentar, el cotó premsat extret del fons
d’aquestes dels bombos, plàstics i papers, residus
mixtes, els colorants i les substàncies químiques per
tenyir o desgastar, productes tòxics (permanganat,
clor, sosa càustica, aigua oxigenada), sabons, resines,
humectants, dispersants... A la bugaderia industrial
on s’ha anat a fer la part pràctica, es depura l’aigua

Figura 44. Altres treballadors d’una
empresa de texans.
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que produeixen els rentats dels texans. Però la resta de residus els tracta una empresa (en
aquest cas Transcoto S.A.) en una planta de residus especials. D’aquesta manera l’empresa
obté uns papers (que presenta en les inspeccions) que són molt necessaris per demostrar que
es llencen els productes d’una manera neta.
Cal no confondre els rentats amb el procés de desgast. Tots els desgastos es poden obtenir a
partir dels rentats, però no tots els rentats desgasten el teixit. Com a curiositat, estaria bé saber
que aproximadament uns 100 Kg de texans poden anar a la vegada dins la rentadora per ser
desgastats.

En el cas dels texans, sempre vénen en cru (tenyits d’indi) i s’hi aplica els tractaments
enzimàtics o de desgast que es vulgui.

Com més llarg sigui el procés manual, més autèntic serà. Com que ara estem en un moment
crític imitem moltes coses que abans es feien en 4 hores amb un desgast natural. Si no volem
que tinguin desgasts enlloc, haurem d’agafar el teixit, rentar-lo, tallar-lo i per acabar,
confeccionar-lo.

Si en canvi, el volem gastar més, farem tractaments especials com el de permanganat amb la
màquina de relació de bany 1:1 (1 Kg de roba amb 1 Kg de producte), que es fa amb la
màquina cega que no porta perforacions.

El procés de desgast, amb el qual s’utilitzen enzimes, normalment es treballava a uns 60ºC80ºC; tot i que ara les enzimes ja treballen a 40ºC-45ºC. Això significa economitzar molt el
tema de bugaderia, perquè quanta menys temperatura es necessiti, menys gas es consumeix
per escalfar l’aigua.
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MAQUINÀRIA EMPRADA EN ELS PROCESSOS DE RENTAT I DESGAST

1. Rentadora de 90 quilograms.

2. Rentadora de mostrari, utilitza enzims i dóna al teixit un
aspecte sulfurós.

3. Maniquí “inflable” que serveix per fer les aplicacions de
fantasia.

4. Pistola de 20 g/L.

5. Arrugues de vapor.

6. Cuina de colors.

7. Màquines de laboratoris: atmosfèriques (tintures normals) i
de pressió (tintures de més de 100ºC, tractaments especials).
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7. ETIQUETATGE

Totes les peces de roba que existeixen han de portar per llei una
etiqueta amb la composició dels materials que les constitueixen. En
aquesta etiqueta han de constar-hi tots els materials que s’han
utilitzat, tot i que, a vegades aquells que formen part dels materials
decoratius en un 7% o menys del total de la peça de roba, no cal
Figura 45. Exemple
d’etiqueta que es cus dins
els texans.

descriure’ls.

La informació que apareix en la composició ha d’anar
acompanyada de les recomanacions en l’ús de la peça de roba (a
vegades apareixerà en una altra etiqueta). Tots aquells passos a
seguir durant el seu procés de rentat, si és una peça apta per la
assecadora o la planxa, si es pot rentar en calent o s’ha de fer
en fred...
La globalització també ha afectat a les etiquetes, i per això s’ha
creat el Codi Internacional de l’Etiquetatge del Cuidat Tèxtil, que
ha permès normalitzar els acords de l’etiquetatge entre els
països.

Figura 46. Informacions que s'han de
col·locar a les etiquetes de la roba,
que van regides pel Codi Internacional
de l’Etiquetatge del Cuidat Tèxtil.
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DISTRIBUCIÓ I COMERCIALITZACIÓ: DE LA FÀBRICA A LES BOTIGUES

Finalment, i després d’haver passat per la planxa, els texans ja estan acabats. Només faltarà
distribuir-los als comerços i a les botigues que prèviament els hagin demanat per tal que els
puguem comprar. Les empreses han de preveure quin nombre de peces de cada model i talla
han de fer d’acord amb la demanda. Aleshores, abans de tot el procés de producció, un
representat de cada empresa passa botiga per botiga per ensenyar un mostrari dels pantalons
que s’han dissenyat per aquella temporada. Els botiguers escolliran els models que creguin que
es vendran millor o que s’ajusten més a l’ideal de la botiga i diran quants en volen i de quines
talles.
Així doncs, un cop s’acabi aquest procés de fabricació, els texans seran enviats a les botigues.
Per tancar el cicle de la cadena de producció dels texans només faltarà que els clients es
dirigeixin a les botigues per emprovar-se els texans, veure com els queden i comprar-se’ls!
Perquè segur que seran uns texans amb molta història, i que hauran recorregut llargues
distàncies per arribar a vestir les cames del client.
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MODES I TENDÈNCIES DELS TEXANS

Els

especialistes,

investigadors

i

analistes

són

els

encarregats d’oferir als fabricants totes aquelles coses que
estan elaborant per a poder crear una nova moda, i que
aquests, la realitzin. Els pronòstics, i amb ells la predicció
de la moda, estan basats doncs en aquests estudis
estadístics. Moltes empreses tenen treballadors que es
dediquen solament a treballar en l’àmbit de l’investigació
per a poder predir i suggerir als dissenyadors les
tendències que s’aproximen. D’aquesta manera, quan els
analistes recullen prou informació per a transmetre-la als
dissenyadors, aquests comencen a elaborar la seva nova
col·lecció; fins a plasmar-la en una passarel·la. A partir de
la qual, els periodistes podran difondre a tota la resta de la
població. Normalment, el públic acostuma a seguir
aquestes noves tendències mitjançant algunes revistes
molt famoses (com Vogue o International Herald Tribune)
per poder seguir l’estil de les noves tendències, que a la
llarga s’acabaran convertint en una moda. Cal dir però que
els texans són peces que mai passen de moda, l’única cosa
que varien són les tendències que porten nous models o
els innoven.

És evident que els texans són una de les peces de roba
més usades i més importants actualment.

Figura 47. Funcionament de les
tendències.

Potser per aquest motiu sempre trobem texans als aparadors de les botigues juvenils (i no tant
juvenils), durant qualsevol època de l’any o temporada. Els texans, tot i no canviar gaire d’estil
(en comparació a altres peces de roba), sovint pateixen transformacions i originen nous models,
que venen condicionats per les modes del moment i les tendències que s’observen a les poques
passarel·les on apareixen (ja que la quantitat de texans per exhibició és relativament baixa).
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A més a més, els constants avenços en la tecnologia han permès que cada cop sigui més fàcil
trobar els estils que es porten i copiar-los; però com a contrapartida cada vegada és més difícil
innovar i no ser copiat. Actualment, la moda hi té molt poc a veure amb el fet de voler vestir el
mateix que els famosos o rics, cosa que rebia el nom d’efecte descendent. Els texans, però,
estan en una etapa d’efecte bombolla. Que consisteix en un conjunt de canvis culturals que
generen necessitats i desitjos al consumidor, el qual rep influència per algun tipus de peça de
roba. A continuació hi ha representats els dos gràfics dels tipus de difusió de peces de roba que
pot haver-hi.

Figura 48. Representacions de com funciona la moda. Font: Diseño de moda.

Resumint, la moda és doncs una empresa global i un llenguatge internacional que sobrepassa
fronteres d’ètnies i classes. La fabricació de peces tèxtils es distribueix per tot el món, per
arribar a qualsevol tipus de consumidor. Per això, per aquesta àmplia facilitat de difusió, els
texans vesteixen tantes cames.
Hi ha una frase que remarca la importància de com s’ha d’expandir la moda, i com ha de
continuar-se el procés un cop ja ha estat reconeguda sense fer que s’esvaeixi:
“Quan una empresa es converteix en societat anònima, s’acaba la moda. Significa el final dels

pantalons massa estrets i de la moda pel sol fet de ser moda. Significa la venta de productes
bàsics com texans i jerseis. Aquesta consciència manté els beneficis i afavoreix l’augment de
preus”
Terri Agins, crític del món de la moda en el Wall Street Journal
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La moda fa que les peces de roba es tornin simbòliques i que moltes persones decideixin optar
per aquest tipus de vestimenta tan característica. Els texans, en un principi eren materials molt
rígids i que trigaven molt a fer-se malbé, avui en dia amb menys quantitat de teixit podem
obtenir els mateixos resultats. Els texans han manifestat senzillesa, comoditat, passen per
diferents dissenys, colors, formes, empreses... Son una peça universal exclusiva que perdurarà
a la societat durant molts anys.
Alguns dissenyadors, com és el cas de Jean Paul Gaultier, han utilitzat la roba texana per crear
vestits formals de nit. D’aquesta manera, les tendències futures demostren que la roba texana
també serveix per vestir-se formalment. A més a més, amb els avanços dels mètodes de
tractament i de fabricació, no seria estrany que tot allò que ens imaginem (tant en uns
pantalons com en qualsevol altra peça de roba) pogués elaborar-se amb teixit texà.

MODELS DE PANTALONS TEXANS

Si fa no fa, els pantalons texans sempre han estat els mateixos, l’única cosa que ha anat variant
considerablement al llarg del temps han estat les tendències. Al començament només existia
una classe de pantalons, els Levi’s 501.[8] Que eren uns texans rectes i llargs. Avui en dia
existeixen molts i molts de models diferents, sempre tenint en compte que els gustos de la
població actual no han de modificar el que serien els texans originals.

1. Models vestits per dones
Baggy
Aquests texans són característics dels ambients socials dels skaters i
patinadors. En teoria són ajustats, però les persones que els porten els duen
amples i un xic caiguts, de manera que dóna un toc extra d’informalitat al
moment que es vesteixen.

[8]

A l’apartat de les curiositats s’expliquen les principals característiques dels Levi’s 501.

63

Porto texans, i tu?
Bootleg o bootcut
Aquest estil s’arrapa a la cuixa de la persona que el porta, i s’expandeix a
mida que sobrepassa el genoll, deixant així una lleu obertura a la zona del
turmell. Les obertures són ideals a l’hora d’equilibrar proporcions i aparentar
unes cames més llargues.
Carpenter
Un toc més “casual” que s’adapta per sota la cintura, i és més espaiós a les
zones del cul, la cuixa i la cama. Aquests texans s’assemblen els que
portaven els fusters en uns principis, per això sovint reben aquest sobrenom.

Classic
Bàsics, estàndards. Tothom té uns texans clàssics al seu armari, són els que
sempre es porten i mai passen de moda. Té un tall que origina una obertura
de cama recta o lleugerament cònica.
Easy
Els texans tipus easy estarien definits com uns pantalons de cintura baixa
còmodes. Ja que s’aguanten molt bé i són força amples de cul i cuixa.

Flare
Podríem confondre’ls amb els pantalons acampanats o de pota d’elefant,
però no. Els texans flare són els extra acampanats. Per persones atrevides,
ja que corresponen a un model molt especial. Que dóna al teixit una
obertura molt àmplia.

High-rise
Van per sobre de la cintura natural. Ajuden a perfilar les corbes dels llocs
que les dones de mitjana edat volen destacar, aportant una comoditat única.
Les noies joves utilitzarien el model boyfriend, que té el mateix efecte però
és de cintura una mica més baixa.
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Low Rise
Queden per sota del melic, o fins i tot, a vegades per sota del maluc. Hi ha
marques que es dediquen exclusivament a aquest model de texans, ja que
consideren que és el millor ajustament, el més còmode i el que sempre
estarà de moda.
Relaxed
S'adapta a la cintura. Les zones del cul i la cuixa queden força amples, i els
camals són ben rectes. Clarament, aquest estil està fet per les corbes
naturals de la dona!
Skinny, molt sovint anomenats “pitillo”
Aptes per a figures estretes, consten d’un ajust perfecte a través del cul i de
la cuixa. Sovint permeten oferir un equilibri de la meitat inferior, just a partir
dels genolls, obtenint així una figura molt esvelta. També hi ha els texans
anomenats super skinny.
Straight Leg
Es coneix com el model més senzill de texans, ja que té la mateixa amplada
des de la cuixa fins al turmell. La traducció d’aquest tipus de model serien
els texans rectes.
Superlow
Es porten per sobre el maluc, tot i que són considerats de cintura baixa. El
caient d’aquests texans permet oferir una llargada de cama i una amplada de
cuixa molt equilibrada. A més a més, les butxaques d’aquest estil de
pantalons són molt treballades.
Wide Leg o Acampanats
Caracteritzat per tenir unes obertures extra amples a les cames que
equilibren les proporcions de qui els porta. N’hi ha de dos tipus: els que són
totalment amples, i els que tenen la part de la cuixa més estreta i la part de
sota el genoll s’eixampla de cop.
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2. Models vestits per homes
Boot Cut
Amb una obertura de la cama una mica més ampla que uns texans clàssics,
per igualar proporcions del cos masculí. La cintura es troba en la mida
habitual (no és ni alta ni baixa).

Low Rise
Els pantalons texans Low Rise van i venen en tendències, però aconsegueixen
una aparença fabulosa i actualitzada en l’època on esdevenen.

Relaxed
Permeten un bon ajust gràcies al caient que ofereix la costura del cul i la
cuixa. Aquest estil ofereix sovint una obertura de cama recta o lleugerament
cònica que permet dissimular les curves.
Slim
Aquest model té un tall refinat i una obertura de cama recta o lleugerament
cònica. Se’ls poden posar homes amb una constitució prima, ja que queden
força enganxats al cos.

Straight
Tot i que no són massa estrets, serien un següent model després dels slim,
més amples. En general, tenen la mateixa amplada a través de l'obertura de
cuixa, el genoll i de la cama.

Utility
Aquest model de pantalons texans és l’ideal per aquells homes que els han de
dur durant tot el dia. Encara que no només és pels fusters o lampistes (entre
altres), aquest estil és reconegut també amb el nom de casual.
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ÈXIT DELS TEXANS

Gràcies a que els famosos van començar a portar texans, aquests van començar a tenir molt
d’èxit. Normalment el que fan els famosos o celebrities fa la volta al món, això doncs que el que
vesteixen, també.

John Wayne, també anomenat el Duc (1907-1979). És famós per realitzar papers de cowboys
que actuen d’herois en varies pel·lícules. Com que els americans el volien imitar pel seu
caràcter dur, agressiu, valent i ferm; també van començar a copiar el seu estil en la manera de
vestir, i John Wayne duia texans. Així doncs va ser considerat un dels primers ídols pels
americans, a part de pels seus papers heroics de l’Oest Americà, pels pantalons texans.

Clint Eastwood, El vell cowboy. Nascut el 31 de maig de 1930 a San Francisco (Califòrnia),
actualment amb 82 anys. Va ser un personatge molt popular a finals dels anys 60, gràcies a la
pel·lícula “Per un grapat de dòlars”. Clint Eastwood era reconegut pels seus texans i pels seus
seguidors sempre seria un cowboy. Actualment però, és productor i director de moltes altres
pel·lícules. Fins i tot, aproximadament al voltant dels seus 70 anys va sortir al film “Space
Cowboys” per recordar els seus vells temps.

James Dean, El nen de camp. Va néixer el 8 de febrer de 1931 i va morir el 30 de setembre de
1955, quan tan sols tenia 24 anys. Es diu que durant la dècada dels 50, a tots els joves que
portaven texans se’ls anomenava nature boys (nens de camp) i James Dean era el prototip de
tots ells, si més no perquè en la seva pel·lícula “Rebel sense causa” va fer que molts
adolescents i joves canviessin el seu estil per assemblar-se a ell. Fins i tot va ser capaç de
canviar la manera de caminar dels seus millors seguidors o fans. Però no només vestia texans a
les pel·lícules, sinó que els Levi’s eren la seva joia més preuada. En portava sempre, també en
la seva vida privada. Alguns directors que el van tenir com actor confessaven que portar texans
era tot un uniforme! A part d’això m’agradaria destacar una frase seva: “Dream as if you’ll live
forever. Live as if you’ll die today”. Considero que frases com aquestes demostren que tot i que
en els films actués com un jove rebel, era molt conscient en cada moment del que estava fent.
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Marilyn Monroe, La deessa del sexe. Podríem dir que va ser ella,
la dona que va donar als texans la sensualitat que es mereixien.
Marilyn Monroe (1926 – 1962) en les pel·lícules que va rodar
durant els anys 50 sempre hi apareixia amb uns pantalons texans,
molt ajustats, i donava una imatge dolça i sexy alhora que
agradava molt a les noies d’aquell temps.

Figura 49. Marilyn Monroe
muntant a cavall amb
texans. Font: Jeans Book.

George Michael és un cantant i compositor anglès de música
influenciada pel pop i el soul. El seu primer àlbum és un dels més
venuts de la història, i a tots els concerts on apareixia sortia en
texans. Molt èxits del cantant van sonar durant molt de temps als
Estats Units, i això va fer que George Michael fos molt escoltat durant
dues llargues dècades.
Figura 50. George
Michael vestint texans.

Marlon Brando, El salvatge. Neix el 1924 i mor el 2004. Ell també va ser un dels altres famosos
nens de camp. De totes les pel·lícules que ha protagonitzat, en destaquen dues, on Marlon
Brando anava amb un vestuari que consistia en uns pantalons texans ajustats (a vegades de
color blau fosc i d’altres totalment destenyits) i una samarreta blanca una mica bruta. Aquestes
dues pel·lícules són “A Streetcar Named Desire” i “The Wild One”. L’única diferència entre els
dos films és que mentre que en el primer representava una personalitat impulsiva i
incontrolable, en la segona demostrava més un costat més treballat, més madur i atractiu. El
que és inqüestionable és que encantava a tothom quan duia els seus texans.

Bruce Springsteen, The Boss. Nascut el 1949 als Estats Units,
és el segon cantant més característic en l’ambient dels texans
(el primer grup en utilitzar-los van ser els Rolling Stones).
Segurament la imatge apareguda en relació al seu nom és una
de les cobertes més conegudes de CD’s de tots els temps. Es
tracta de Born in the USA, i va ser molt venut. Per descomptat
a la fotografia hi podem observar com els texans també eren
una de les peces més bàsiques en el vestuari de Bruce
Springsteen.

Figura 51. Portada del CD Born
in the USA de Bruce Spingsteen.
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A més a més Jennifer Lopez, Britney Spears, Avril Lavigne i Madonna, entre altres cantants són
clars prototips de la moda texana. Per exemple, Madonna en el videoclip gravat de la cançó
“Don’t Tell Me” hi apareix amb uns pantalons texans DSQUARED com si estigues per el llunyà
Oest. I hem de donar les gràcies a Britney Spears per popularitzar les texans de cintura baixa.
D’aquí l’èxit dels texans.
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CURIOSITATS

1. Elements identificatius de la marca Levi’s

Com que la marca més famosa de texans de tots els temps és Levi’s, s’ha fet un estudi sobre la
seva evolució, de manera que ha quedat establert que tots texans de la marca Levi’s consten
de quatre peces úniques (a part del teixit):

 L’etiqueta vermella: Per poder distingir la marca, Levi’s va començar a
utilitzar aquest emblema o símbol per fer conèixer la seva marca.
Aquesta etiqueta vermella amb el nom de la marca brodada apareix en
les butxaques posteriors des del 1936.

Figura 52. Etiqueta
amb el nom de la
marca cosida al lateral
dels texans.

 El sobrefilat de coure: Des de que Jacob va afegir-ho als texans, Levi’s
ha seguit fabricant texans amb aquestes característiques, encara que amb
diferents materials. Al 1937, Levi’s va reforçar els costats de les
butxaques, les cremalleres, i les tiretes per on passa el cinturó, amb
sobrefilats de materials més resistents. Actualment, i a partir del 1966,
només s’han conservat el sobrefilats de les butxaques frontals, ja que les
altres es van poder substituir amb altres materials.

Figura 53. Costura
típica de Levi’s.

 La costura: Una forma única semblant a la de dos arcs, que unit
dibuixen un diamant a la part central. Levi’s va registrar aquesta
costura el 1943, que també s¡’interpreta com la imatge d’un ocell que
obre les ales per representar la llibertat. Ja que en un inici, la seva
inspiració va venir donada per l’observació d’un ocell que va aterrar
sobre uns pantalons texans que s’estaven intentant fabricar.

Figura 54. Icona típica
dels cavalls de Levi’s.
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 El pegat de cuir: Dos cavalls estiren en diferents direccions uns texans. Això demostra que
els texans són molt resistents, perquè ni tan sols els dos cavalls els poden trencar. Levi’s ha
intentat utilitzar diferents materials per imprimir l’icona sobre els seus texans (pell de vaca,
lona, cuir…). Aquesta etiqueta serveix per distingir els Levi’s i la seva qualitat, com l’etiqueta
vermella o la costura especialitzada.
A més a més, un gran exemple dins d’aquest apartat serien les diferents modificacions que ha
fet Levi’s en la peça de cuir que els distingia (en un principi) de la resta de pantalons texans.
Vegem-ne doncs les diferents impressions sobre aquets trossos de cuir que ha fet l’empresa
Levi’s al llarg de tota la seva història. Sempre s’hi representen els dos cavalls, estirant amb
força cap a costats diferents, per demostrar l’efectivitat i la gran resistència dels texans que el
client es disposa a comprar.

1887

1890

1900

1899

1902

1930

Figura 55. Estudi de les diferents maneres de representar els peces de cuir de Levi’s.

D’aquesta manera, avui en dia uns pantalons texans Levi’s 501 (que correspon al model més
venut de tots els temps de roba texans), els podem trobar a les botigues amb aquest aspecte:

Figura 56. Visió d’uns
pantalons texans Levi’s
actuals. Font: Levi’s

71

Porto texans, i tu?
2. Actualitat: Segona vida pels texans

Second Change es planteja donar una segona oportunitat als texans vells, i poder-los donar a
persones sense sostre que acull la Fundació Arrels. Aquesta proposta va aparèixer per primera
vegada a Barcelona, durant la setmana de la moda, quan la fira The Brandery va comunicar-ho.
Com tantes altres peces de roba, els texans vells, amaguen moltes històries, anècdotes i
experiències, que els alumnes del màster de disseny d’Elisava aprofitaran per modificar amb
estampats o dibuixos. Així, un cop haver obtingut uns texans més nous, aquests seran
entregats a alguna persona que els necessiti. Sempre acompanyats d’una etiqueta amb el nom
de l’antic propietari, per establir un vincle entre les dues persones. Una activitat solidària que
tracta i parla sobre... els texans! Aquesta idea s’ha portat a molts països, on ja anteriorment es
reciclaven els texans. O bé donant-los a altres persones o destinar-los a l’art personal de les
manualitats, o bé trinxant-los i donar-los una segona utilitat.

En aquest segon cas, els texans passen per una màquines que s’encarreguen d’esmicolar-los i
fer que esdevinguin fibres arreplegades sense tenir cap forma en concret. Aleshores aquests
trinxats seran premsats per formar materials sòlids i durs, que s’empraran en el món de la
construcció. Concretament serviran per aïllar les parets de les habitacions dels edificis, ja que
s’ha descoberts que les fibres que contenen els texans poden actuar d’aïllants.

3. Els texans i l’art

Figura 57. Quadres de William
Bouguereau, on apareixen texans.

A part de diferents obres plasmades en quadres o museus, moltes persones creen vertaderes
obres d’art a casa seva. Només necessiten imaginació i uns texans que ja no utilitzin (per tan
seria una altra manera de tornar a aprofitar aquesta peça de roba).
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Podem conèixer aquesta transformació d’un material vell (els texans que volem reutilitzar) en
un material gairebé nou (vist a simple vista) com a manualitat, tot i que moltes persones ho
consideren art.

Figura 58. Obra ‘Ball of jeans’
exposada en el vestíbul d’un
museu de Xiamen (Xina).

Figura 59. ‘Three graces
in Jeans’.

Al llarg dels temps, quasi totes les coses que hi han i les que es poden imaginar, s’han elaborat
amb teixit texà.

Figura 60. Quadre esquemàtic per reaprofitar uns texans.

73

Porto texans, i tu?

Figura 61. Diferents maneres de reutilitzar uns texans. Fonts: Google imatges.

4. Els texans a New York

Aprofitant una estada a New York aquest estiu, es tenia previst fer una entrevista a l’encarregat
d’una botiga de texans on hi hagués un gran nombre de vendes durant el dia. Per això es va
intentar provar-ho amb una Levi’s Store. Però la idea... es va quedar en l’intent. Això, va fer
reflexionar sobre l’humor i les ganes de col·laborar que tenen alguns novaiorquesos i també
sobre l’opció de fixar-se en altres botigues de texans. I s’en va trobar una que es veu que és
molt coneguda a Amèrica, anomenada American Eagle.

A més a més, els texans a New York durant l’estiu són escassos, segurament perquè la ciutat
durant l’estiu acull una major quantitat de turistes i visitants de països molt diversos comparantho amb altres estacions.

Aleshores és molt complicat que en totes les cultures hi predominin els texans, o bàsicament a
l’estiu (o els mesos de calor i més bon temps) s’opta per dur teixits més prims, lleugers i
frescos; i són aquestes robes les que treuen el protagonisme als texans.
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Els llocs on s’han observat més quantitat de persones portant texans han estat a les afores de
l’activitat empresarial de New York, als barris que es troben més allunyats de Manhattan. Els
texans sobretot eren vestits per homes d’entre uns 20 i uns 30 anys.
D’aquesta manera se suposa que encara que a l’estiu les tendències siguin aquestes, durant
l’hivern predominen més texans, ja que la varietat que s’ofereix és menor comparant-la amb
l’estiu.

M’agradaria destacar una botiga de New York. S’anomena

Build Your Jeans 3x1, i es localitza al barri de Soho (on es
troben les botigues més especials de la gran ciutat, amb
dissenyadors exclusius i únics). Amb aquesta ubicació,
podem esbrinar que és una botiga diferent a les que estem
habituats a conèixer. I és que, 3x1 ofereix als consumidors el
cicle de producció dels texans des de la concepció i la
fabricació, fins al temps d’obtenir aquesta peça.

Figura 62. Interior de la botiga
Build Your Jeans 3x1.

A l’aparador es mostren la immensa col·lecció de teixits dels que disposa la botiga 3x1.
Aleshores, quan el client decideix entrar, pot escollir com vol que siguin els seus texans, i
l’empresa els adapta a ell. Cada client que entra a la porta
pot arribar a personalitzar els seus texans mitjançant l'elecció
dels botons, dels reblons o bé de la longitud. Hi ha una sèrie
de persones que s’encarreguen d’atendre als clients, unes del
disseny que els demanen, les altres de gestionar el procés,
d’altres de tallar o cosir les peces texanes… La manera
Figura 63. Interior des d’una altra
perspectiva de la botiga Build Your
Jeans 3x1.

segons la qual es treballa és la que pot fer augmentar el preu
dels pantalons.
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PART PRÀCTICA

En aquest apartat del treball es mostren diferents reculls d’informació que s’han elaborat de
maneres diverses, per aconseguir informació a nivell més pràctic. Per tant, s’ha procedit a fer
els següents subapartats:
 Part experimental
 Enquestes als joves
 Aportacions de professionals

PART EXPERIMENTAL: RENTATS I DESGASTOS DE TEXANS

S’han volgut establir comparacions i diferències entre quatre estils diferents de rentat sobre els
teixits texans, dels quals se n’han obtingut mostres. Per poder obtenir aquests resultats, han
estat necessàries les instal·lacions d’ETL Wash (Europea de Tintura y Lavado), una indústria
situada a Ripollet que es dedica principalment, a part de fer recerca, a tenyir les peces
preparades per la tintura i a rentar totes les peces confeccionades que els arriben d’altres
empreses.

Taula 7. Representació dels teixits obtinguts. Resultats a l’Annex 2.
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El quadre anterior explica els resultats que principalment es volen obtenir per així poder-los
comparar. Les mostres que obtindria segons el teixit i el desgast aplicat.

Sempre es treballen les zones de contacte de les peces texanes. Que són aquelles parts que
amb el pas del temps es veuen més gastades. Per això, treballant-les s’aconsegueix crear
aquesta sensació d’haver dut la peça de roba texana durant molt de temps. Es poden treballar
aquestes zones manualment (es realitzaran sobre les mostres, quan encara s’està escollint
quins mètodes s’aplicaran) mitjançant llimes i vigilant de no trencar la trama del teixit, ja que
sinó es produiria un forat. Un cop ja sabem com volem la producció del model d’uns texans,
aquestes zones de contacte seran treballades directament amb làser. Ja que un procés que
aparenta ser força lent, amb uns 30 o 40 segons per peça, ja el tenim resolt. El làser serveix
per guanyar temps en la cadena de producció, ja que mitjançant programes informàtics podem
dirigir el làser cap a la zona de la peça que volem.

L’empresa que va acceptar ajudar-me en elaborar aquesta part pràctica, té molt clar que s’ha
de treballar sobre els texans amb naturalitat. Per això totes les arrugues que es produeixen
semblen ser naturals, i quan s’efectuen els moviments corresponents a les arrugues formades,
coincideixen. Així doncs, els texans sempre es tenyiran d’indi i llavors es desgastarà la seva
tonalitat mitjançant els rentats.

A continuació s’explica com s’han efectuat els diferents tipus de rentat que originen diferents
graus de desgast:

1. Descruat o desencolat
Mitjançant un procés d’oxidació, l’indi es fixa a l’ordit. El fil va passant per uns
dipòsits on es pot adherir al colorant. Pot passar tantes vegades com es vulgui per
aquests dipòsits, fins a obtenir més i més coloració a l’ordit. Llavors s’uneix amb un
procés d’encolatge a la trama (sempre blanca) fins a formar el teixit texà. Tots els
texans són d’una tonalitat fosca, resultats del seu colorant, per això no es poden
tenyir de colors clars. Aleshores, els pantalons que siguin denim i d’una altra
coloració a l’indi, no seran del tot texans.
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Pel que fa aquest primer pas de descruat, els texans es sotmeten a un tractament de
permanganat de sodi (producte farmacèutic molt tòxic) que s’aplicarà sobre els teixits texans
mitjançant una baieta, espongeta o pistola, per oxidar l’indi (agafaran una coloració groguenca)
de les arrugues o els bigotis elaborats anteriorment amb les llimes, i d’aquesta manera,
assegurar-nos que quedin marcades en el rentat amb un to més desgastat.

Els texans desprenen color a cada rentat, per tant aquest procés té la funció principal de
degradar el teixit i absorbir o bé fixar el color al teixit, per evitar-ne posteriors pèrdues. Això
doncs, el procés de descruat necessita passar per un rentat d’entre 60º i 80º, durant 20 minuts
amb uns 400 litres d’aigua. En les rentadores s’hi poden introduir fins a 100 Kg de pantalons.
Després d’aquest procediment, i un cop ja s’ha tret el desencolat dels fils d’ordit, es reforçarà la
seva efectivitat amb unes enzimes anomenades amilases. Aquestes enzimes treballen en 2g/L
en 2 esbandides de 5 minuts cadascun i en rentats de 500 litres d’aigua.

Aleshores s’efectuarà un suavitzat en els teixits texans, en el qual les enzimes treballaran en
2g/L, durant 10 minuts, a 40º de temperatura, en un rentat de 400 litres d’aigua.

2. Stone
A partir d’aquest procés, ja no es pot treballar més mecànicament, i cal recórrer a
les enzimes. Al ser proteïnes, estan formades a base d’aminoàcids, per tant tenen
una gran especificitat segons a la temperatura a la que es trobin. Les enzimes que
s’utilitzen per actuar sobre l’indi (i a vegades sobre el cotó, quan es podrà perdre
resistència en els encreuaments dels fils) són efectives entre els 40º i 60º, durant
entre 45 i 60 minuts.
Si es deixa que actuïn a més temperatura o més estona, no s’obtindran resultats més
desgastats, sinó que seran els mateixos. Si es vol desgastar encara més el teixit només podem
canviar el tractament d’un tipus d’enzimes per unes altres o pel clor.
Després dels dues esbandides amb els enzims amilases, es produeix l’actuació d’un altre tipus
d’enzimes, aquest cop són les cel·lulases. La funció principal de les quals és desgastar el cotó
dels filaments dels teixits texans, i del seu tintatge.
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Moltes vegades s’utilitza per crear un aspecte de roba usada. Que es produeix amb un
encongiment (estudiat en el patronatge) dels teixits i dels fils, i un to més rebaixat. En aquest
moment, cal friccionar mecànicament el teixit, per poder aplicar-hi el permanganat, i efectuar el
rentat o desgast d’stone.

3. Doble stone
Consisteix en elaborar un tractament amb un producte diferent a les enzimes com
és el clor. Mitjançant una proporció de 8g/L de clor i uns 400L d’aigua, es fa un
primer bany de 40º i 15 minuts per rebaixar l’efectivitat de l’indi sobre els teixits. Si
anteriorment utilitzant les enzimes, la tonalitat del tint d’anyil ja havia disminuït
força; mitjançant el clor, la seva decoloració ja és més evident.

Llavors, es farà un segon bany de clor, per seguir rebaixant aquest color. Fins a aclarir el tint
fent una esbandida amb gran quantitat d’aigua.

A partir d’aquest moment es podrà aplicar bisulfit de sodi (o no) per neutralitzar el clor,
mitjançant un rentat de 40º de temperatura, entre 10 i 15 minuts, amb una proporció de 2g/L
de bisulfit de sodi; per aconseguir que el clor no afecti més als teixits texans. Si per
contrapartida, el fabricant encara desitja desgastar més el teixit texà, no haurà de neutralitzar
el clor, i caldrà que efectuï tants rentats de clor necessaris, fins a obtenir el resultat desitjat.

4. Bleached
Consisteix en fer un altre bany de clor d’uns 15 minuts aproximadament, d’una
concentració més elevada, per aconseguir el màxim desgast possible sobre una
peça de roba texana.
A vegades, la tonalitat és tan clara, que es pot confondre amb el color blanc, com
si s’estigués treballant directament sobre sarja blanca.
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Un cop s’han obtingut els resultats dels rentats de texans, s’ha procedit a treball el tintura de
la sarja blanca, de la següent manera:
La sarja blanca tintada, ha de passar abans de rentar-se per un procés de tintura. Aquest
procés sovint sol ser directe, perquè d’aquesta manera no es perd tanta quantitat de tintura
en els pròxims rentats. Per això no es pot utilitzar roba texana, perquè a part de que ja està
tintada amb tonalitat fosca (anyil), no és un teixit PPT (Preparat Per la Tintura), i els tints que
vulguin afegir-s’hi no quedaran tant contrastats com en una peça de sarja blanca.
En la pràctica, es va tintar un teixit de 100% cotó (ja que no es disposava de sarja blanca; i
era el que més s’assemblava a la composició del denim texà) de dos colors diferents: blau
fosc i taronja. Es va seguir el següent procés:

Figura 64. Esquema del procés de tintura directa en la sarja blanca. Font: ETL Wash.

Finalment amb un suavitzat la tintura va quedar fixada a la superfície del teixit i es van deixar
assecar les mostres obtingudes. Aquestes mostres han servit per establir comparacions entre
els diferents tipus de rentats, i d’aquesta manera ajudar a escriure les conclusions del treball.
A mida que s’aplica un nou rentat més “potent” que l’anterior, l’anyil és menys resistent al
nou producte, i actua rebaixant-ne la seva concentració de tonalitat sobre la superfície dels
texans. Per aquest motiu, els diferents tipus de rentat han estat explicats en ordre de
decoloració d’indi. Els resultats obtinguts es troben a l’apartat dels annexos 2 del treball, on
es pot comprovar les textures obtingudes, i les variacions del to segons sigui un rentat
descruat, stone o doble stone. El tipus de rentat bleached no s’ha pogut obtenir a l’empresa
on s’han fet les pràctiques.
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ENQUESTES ALS JOVES

Un dels objectius del treball és saber com influeixen els texans en els joves. Per valorar aquest
objectiu es considera que no només és necessària la consulta d’alguns llibres i algunes pàgines
web, sinó que s’ha de sortir al carrer a preguntar a la gent jove la seva percepció del món dels
texans.

A l’hora de dissenyar el qüestionari es decideix fer preguntes obertes i tancades. Perquè amb
les preguntes tancades es poden obtenir resultats més concrets i segurs; i perquè amb les
preguntes obertes es pot avaluar què és el que més gent ha contestat sense estar escrit (com
és el cas de les marques de texans) o bé es dóna l’opció a escollir tot el que vulgui l’enquestat o
enquestada, oferint-li així una visió més pràctica. Sovint les preguntes tancades són més difícils
a l’hora de respondre-les, ja que s’ha d’escollir solament una opció, però ofereixen resultats
més fàcils de comparar que les preguntes obertes. Així doncs, per aquesta raó s’han barrejat
algunes preguntes tancades amb d’altres d’obertes.

Per tant, s’ha elaborat un qüestionari amb 24 preguntes (i una identificació de l’enquestat al
començament de l’enquesta), que consta de tres parts diferenciades:

 La primera part dóna lloc a tres preguntes sobre el que saben les persones enquestades
del camp dels pantalons texans.
 Pel que fa a la segona part s’engloben les preguntes referents a la compra dels texans i
el seu ús.
 Finalment, a la tercera part de l’enquesta, es pregunta què se’n fa dels texans una
vegada es decideix llençar-los, i una valoració final (coincideix amb l’última pregunta) que
és molt important per afirmar o negar la hipòtesi plantejada al començament del treball.

Pel que fa a la identificació, s’ha volgut tenir en compte el sexe, l’edat, el país d’origen i la
situació actual; és a dir, si l’enquestat treballa, estudia, treballa i estudia o està a l’atur. Es
considera que per avaluar alguns resultats aquesta identificació és clau. Per exemple, hi ha una
pregunta on es demana quants texans es compren durant l’any. Pot semblar que algú que
81

Porto texans, i tu?
treballa es podria comprar més texans; tot i que resulta que els estudiants en compren molts
més.
Seguint amb l’esquema de l’estructuració de l’enquesta, s’ha decidit separar les parts
corresponents amb ratlles, per obtenir una visió més agradable i espaiosa. I s’ha intentat afegir
imatges a dues preguntes per fer-la més amena.

Se sap que les enquestes es poden fer per Internet amb formularis diversos, per telèfon o per
paper escrit. S’ha escollit la última opció, ja que d’aquesta manera s’aconsegueixen uns
resultats més precisos; respon les preguntes gent que s’ha vist en persona i que no ha fet
l’enquesta més d’una vegada. Per tant, s’han imprès les enquestes en paper blanc i mida A5 (a
doble cara), perquè fos més fàcil a l’hora de passar-les i traslladar-les d’un lloc a un altre.

D’un lloc a un altre, perquè les enquestes han viatjat durant tot l’estiu. Se n’han passat a tots
els llocs on s’ha estat durant els mesos de juny, juliol i agost d’enguany. Per això s’ha pogut
enquestar a gent de països tant diversos. Abans però, ha calgut traduir l’enquesta principal
(feta en català) a altres idiomes, com serien: castellà, francès i anglès.[9]
Ha estat molt interessant saber les opinions de tanta gent diferent, i és que 135 persones
d’edats compreses entre els 15 i els 25 anys, no es troben tant fàcilment!

Figura 65. Enquesta que es va passar als joves.

[9]

A l’Annex 3 s’hi troben els qüestionaris traduïts al castellà, anglès i francès.
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Una vegada s’han passat totes les enquestes i s’han pogut recollit els resultats, s’ha fet una
valoració de les respostes dels enquestats per trobar-ne conclusions:

Identificació de l’enquestat
Edat
S’han distribuït els enquestats segons les seves edats, de

22-25
11%

manera que han aparegut 3 grups. De 15 a 18 anys, de 19 a
21 anys i de 22 a 25 anys.

19-21
16%

Tal com s’observa, la major proporció correspon a gent d’entre
15-18
73%

15 i 18 anys, ja que són la major mostra d’edat corresponent
als llocs on s’ha difós aquesta l’enquesta.

Sexe

Diuen que en el món hi ha més dones que homes, en els
Home
37%

resultats obtinguts, també. Tot i que per ser més objectiu
cal igualar el número d’enquestats d’homes i dones, s’han
anat fent enquestes fins que s’han obtingut resultats sense
Dona
63%

donar importància al gènere.

Edat i sexe
70

S’ha trobat molt interessant establir una

60
50

relació entre les variables sexe i edat,

40
30

aquest

20
10

gràfic

reflecteix

els

resultats

anteriors combinats. La franja d’edats

0

15-18

19-21
Home

22-25

15-18

19-21
Dona

22-25

entre 15 i 28 anys, és amb diferència (tan
en homes com en dones) la més extensa.

83

Porto texans, i tu?
País d’origen
La sort de poder enquestar a persones de 13
Espanya
France
Itàlia
Germany

Itàlia

Corea del Sud
Portugal
Argentina

France

Espanya

Brasil
Colombia
Haití
Nigeria
USA

països diferents ha permès obtenir resultats
tan diversos. Encara que els tres països més
predominants siguin: Espanya, França i Itàlia;
un 14% correspon a gent de països no
europeus. La diversitat d’orígens, demostra
l’efectivitat de les hipòtesis plantejades a nivell
mundial.

Wales

Situació actual

Estudia
81%

En aquest gràfic queda totalment demostrat que la gent de
Estudia i
treballa
17%
Treballa
1%
Atur
1%

15 a 25 anys són pràcticament estudiants.
Només un 1% treballen, un altre 1% es troba actualment a
l’atur, i un 17% estudien i treballen.

Què en saps sobre els texans?
Aquest és el primer apartat de l’enquesta en si, que correspon al que saben els joves
enquestats sobre els texans i el seu origen i producció. Consta solament de tres curtes i
senzilles preguntes (Q1, Q2 i Q3).

Q1. On van néixer els texans?
La resposta correcta és a Estats Units, i un 75% de la població

EEUU
75%

juvenil enquestada ho ha respost. Els texans van néixer a
Califòrnia quan els miners necessitaven uns pantalons que
s’adaptessin a la seva vida laboral. Segurament molts joves van
contestar els Estats Units perquè són els pioners en molts
àmbits, tot i que alguns ho sabien del cert.

França
16%
Mèxic
9%
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Q2. D’on prové el nom “denim”?

‘Això és una pregunta trampa?’ deien algunes persones.

Pequín
10%

Però la veritat és que... no! Com ja s’ha explicat a la part
teòrica, la combinació d’indi amb el teixit texà que
Gènova
41%

s’anomena denim, té origen a la població de Nîmes
(França), cosa que ha respost un 49%. És molt
significatiu que un 41% hagi contestat Gènova (Itàlia), ja

Nîmes
49%

que els materials per crear texans van tenir origen allà.

Q3. Quin d’aquests països és el principal productor de texans?

Índia
11%

Els cinc països que es podien respondre es disputen

Turquia
3%

el lloc al principal productor cada pocs anys. Avui en
dia el país que produeix més texans és Xina, seguit
de Bangladesh i molts més països d’Àsia. Però

Bangladesh
13%

aquestes dades podrien canviar ben aviat. Així doncs,
Xina
52%

un 52% ha respost Xina perquè majoritàriament a les
etiquetes dels seus pantalons hi deuen veure escrit:

EEUU
21%

Made in China.

Texans: Compra, ús i propietats
Q4. Tens texans al teu armari? Quants?
Tothom té texans al seu armari, tothom. Al gràfic de

20%

1 - 3 texans

la dreta s’hi veu que la majoria dels joves
acostumen a tenir entre 4 i 6 texans. Veiem que hi

16%

40%

7 - 9 texans

ha un 16% de persones enquestades que tenen uns
13 texans, i només un 1% que tenen 1 sol texà.

4 - 6 texans

24%

10 - 12 texans

Actualment la mitjana de texans (tant curts com
llargs) per jove és de 5,7.
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Q5. En aquest moment portes texans?
Aquesta “igualtat” s’explica perquè el moment d’enquestar als
joves era estiu. Les noies a l’estiu solen anar vestides amb
qualsevol tipus de pantalons, fets amb materials diversos que no
Sí
59%

No
41%

són texans. Mentre que els nois normalment duen texans, per la
seva comoditat i perquè els combinen amb tot, les noies
preferirien portar pantalons més frescos. Si s’haguessin fet les
enquestes a l’hivern els resultats haurien estat força diferents. Tot
i això, les persones que vestien texans, eren majoria.

Q6. Quant t’han costat els últims texans que t’has comprat?

Com veiem les marques i empreses de preus baixos

Més de 70€
2%

predominen en els gustos dels adolescents i joves.
Entre 30€ i
70€
33%

Molts (concretament un 65%), prefereixen gastar-se
menys diners en una sola peça de roba i estalviar-los
per altres coses. Després vindria el 33% d’enquestats
que ha contestat que s’ha gastat entre 30 i 70 euros

Menys de
30€
65%

en els últims texans. Només un 2% de les persones
enquestades ha respost que els últims texans que
s’ha comprat li han costat més de 70 euros.

Q7. Quan et duren uns texans?
Fins 1 any
21%

El temps que es poden portar uns texans entra dins el que
Més de 5 anys
14%

ha contestat la majoria (que porten els mateixos texans
entre dos i quatre anys), ja que ni es descoloreixen ni
s’empetiteixen amb facilitat. Només un 21% utilitza els

Entre 2 i 4
anys
65%

texans que es compra durant un sol any.
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Q8. Quants texans et compres durant l’any?
Quants texans et compres durant l'any?

L’estadística diu que quasi la meitat dels enquestats es compra
dos texans (llargs o curts) al llarg de l’any.

Cap o 1
29%
Un parell
47%

Els extrems (o comprar-ne pocs o comprar-ne molts) igualen
la mostra mitja (la de comprar-ne un parell). Hi ha un 24%

3 o més
24%

que es compra 3 texans o més a l’any.

Q9. Quin d’aquests cinc models et compraries?

Tendències, estils, modes... I a més a més: joves! Les persones d’edats compreses entre el 15 i
25 anys s’han caracteritzat sovint per ser gent que vol imitar les celebrities i els famosos en la
seva manera de vestir. Pel carrer es veu molta gent amb pantalons estrets o com s’anomenen
també, pitillo. I això és el que ha quedat plasmat als resultats de les enquestes, on un 52%
dels joves ha contestat que els texans que es compraria són uns pitillo. Han estat tant homes
com dones, tot i que es comprarien estils diferents de pantalons estrets, és necessari apuntar
aquesta dada. Els pantalons rectes, els primers en aparèixer, són els que sempre es voldran
Trencats
7%

Cagats
3%

comprar, i mai passaran de moda; i sinó expliqueu-los-hi al
38% dels joves enquestats. Llavors, i amb menys
proporció, vindrien els trencats i els cagats. Com es veu
en el gràfic, no apareix cap color amb el títol
Pitillo
52%

Rectes
38%

d’acampanats o pota d’elefant. Ningú, avui en dia, es
compraria uns pantalons d’aquestes característiques.

No obstant tot això, cal recordar que experts en el món
de la moda i persones que s’han entrevistat, han afirmat que
tornen a portar-se els texans acampanats. Així doncs, ens tocarà

canviar d’estil per adaptar-nos-hi o no en farem cas?
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Q10. Et fixes en la composició dels texans (l’etiqueta)?
Et fixes amb la composició dels texans?

Quasi el 80% dels joves que han respost l’enquesta no miren els
Sí
21%

percentatges

dels

materials

que

han

estat

necessaris

per

confeccionar els texans.
No
79%

No els importa tant la seva composició.

En què et bases a l'hora de comprar uns
texans?

Q11. En què et bases a l’hora de comprar els texans?

120
100
80
60
40
20

nt
Ca
ie

lit
at
Qu
a

ia
l
at
er
M

ció

Pr
od
uc

Co
lo
r

Ta
lla

od
el
M

ca
ar
M

Pr
eu

0

Al ser una pregunta amb respostes múltiples tothom ha pogut respondre el que ha volgut i en
la proporció desitjada. Veiem que el que més miren els joves en uns texans és el preu, el
model, la talla i el color. A diferència de la composició, els enquestats prefereixen tenir en
compte moltes altres coses.

Els quatre últims títols del gràfic, estarien dins el grup d’altres. I ha sobtat veure que hi ha gent
que es fixa en el lloc de la producció, la qualitat, com queden posats... Fins i tot hi ha hagut
una persona que ha afegit que es fixa en els materials que els formen, que equivaldria en
alguns aspectes a la composició.
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Q12. Per rebaixes compres texans?
Compres texans durant les rebaixes?
Compres texans durant les rebaixes
(dones)?

Compres texans durant les rebaixes
(homes)?

No
29%

No
27%

Sí
71%

Sí
73%

No
32%
Sí
68%

Per rebaixes molta gent aprofita per comprar-se roba (entre altres peces: texans) perquè
resulta ser més econòmica. Com s’observa en el gràfic del centre (de tons blavosos) més del
70% dels enquestats compren texans durant les rebaixes. I és que encara que siguin d’una
temporada passada, els texans que vesteix la nostra societat no varien tant en una sola
temporada, així que surt més a compte comprar-ne per rebaixes. D’aquesta pregunta en
particular s’han volgut separar les respostes dels homes de les de les dones. I els resultats
obtinguts han estat molt semblants. Tant semblants, que no es pot establir cap comparació.

Q13. A quina estació de l’any compres més texans?
A quina estació sols comprar més texans?

Tardor
24%

Primavera
16%

Estiu
12%

Hivern
48%

Mirant aquest gràfic queda demostrat que quan més es compren (i per tant es duen posats) els
texans és a l’hivern. Així que resolem d’una altra manera la pregunta 5; sobre si els joves duen
texans en el moment que responen les qüestions de l’enquesta, ja que les enquestes han estat
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passades durant mesos d’estiu. A més a més, els texans solen ser més gruixuts que prims, per
tant seria més “raonable” comprar-ne i portar-ne a l’hivern.
A l’estiu (el que han respost un 12% dels joves) es porten texans però d’una altra manera. Pel
que fa a la tardor i a la primavera se solen tenir texans, tot i que predominen altres peces de
roba a l’armari. Resumint, segons els resultats dels enquestats, els texans formen més part de
l’hivern que no pas de la resta de l’any.

Q14. Quines marques de texans coneixes?

Levi's

101

Abercrombie

4

GV2 Jeans

2

Divuit

1

Miss Anna
Jeans

1

G-Star Raw

28

D&G

4

Liberto

2

DKNY

1

Miss Sixty

1

Lee

23

Mango

4

Massimo
Dutti

2

Element

1

Motivi Jeans

1

Pepe Jeans

23

Only

4

Mosh Jeans

2

Energy Jeans 1

Panta Shop
Jeans

1

Zara

21

Pimkie

4

Sfera

2

Fishbone
Jeans

1

Pierre Cardin

1

Jack & Jones

13

Benetton

3

Springfield

2

Forever 21

1

Primark Jeans

1

Berskha

12

C&A

3

GAP

1

Quicksilver

1

Diesel

12

Denim

3

Vans Jeans

2

Gas Jeans

1

Ralph Lauren

1

Pull&Bear

11

Fornarina

3

Wearing

2

IKKS

1

Rams 23

1

H&M

10

Wrangler

3

Acne Jeans

1

Inditex

1

Rogers Jeans

1

Lois

10

X-Cape Jeans

3

Almost
Famous

1

Jocavi

1

Rok

1

Stradivarius

8

Billabong

2

Blanco

1

Jubel Jeans

1

Rootweiler
Jeans

1

Armani

6

Bonobo

2

by Deep

1

Lee Cooper

1

Salsa

1

Guess

6

Burberry Jeans 2

Carhartt

1

Leftie

1

Seven

1

Kaporal Jeans

6

Crosshatch
jeans

2

DC Jeans

1

Marlboro
Jeans

1

Siviglia

1

Calvin Klein

5

Docker's

2

Delfin Jeans

1

Meltin'Pot

1

SOS Jeans

1

Tommy
Hilfinger

5

Easy Wear

2

Desigual

1

Met Jeans

1

Thomas
Buberry

1

Tissaia Jeans 2
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En una pregunta oberta, on s’havia d’apuntar el nom de quatre marques per enquesta, han
sortit 85 noms de marques diferents. Tenint en compte que hi ha hagut persones que han
deixat algun espai en blanc, aconseguir 85 noms de marques diferents és tot un rècord. La
marca més escrita, per 101 joves, ha estat la Levi’s. Seguida per G-Star Raw, Lee i Pepe Jeans;
que segurament són de les més conegudes pels joves.
Tot i així, si la pregunta hagués estat: ‘Encercla les marques que coneixes o de les que has

sentit a parlar’; els resultats haurien estat molt diferents. Ja que en el moment de l’enquesta,
totes les marques que hom se sap no les pot plasmar al moment, per una simple qüestió del fet
d’ésser una pregunta espontània.

Per tant per veure-ho tot d’una manera més visual i gràfica, es considera que estaria bé
agrupar les 12 marques més contestades en les enquestes en un mateix gràfic, per això a
continuació es veuen representats dos formatgets, amb la divisió de les 12 marques
principalment conegudes pels joves.
s
Stradivariu

Levi's

Pepe Jeans
Zara
Jack & Jones
Berskha

Pu
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Lo is
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l
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Bersk
ha
Jack & Jones

Diesel
Zara

Pull&Bear
H&M

Pepe Jeans

Lee

G-Star Raw

Lois
Stradivarius

Levi's
G-Star Raw
4%

Lee
Pepe Jeans
Zara
Jack & Jones
Berskha
Diesel
Pull&Bear
H&M
Lois
Stradivarius

4%

3%

4%
4%

38%

4%

5%

8%
8%

8%

10%
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Q15. Com t’agrada cordar-te els texans?
Com et sols cordar els texans?

La meitat de la població enquestada ha respost que li és
Cremallera
40%

indiferent la manera en com s’ha de cordar uns texans. En
la proporció més petita i només un 9%, els joves diuen

Botons
9%

que prefereixen els botons. El 40% de les persones
Ambdós
51%

enquestades assegura que la cremallera als texans és molt
més còmoda i ràpida d’usar comparada amb els botons.

Q16. Quin color de texà t’agrada més?

Com et sols cordar els texans?
Descolorit
5%

Els texans originaris estaven fets amb un
color blau anyil (tal com és l’indi) tirant cap a

Gris
4%

Negre
10%

fosc. Si un 48% dels enquestats ha respost
que els agraden els texans blau foscos.
Blau fosc
48%

Totalment el contrari és el que pensen un
33% de joves, que apunten que prefereixen
texans de colors blaus clars.

Blau clar
33%

Aleshores hi ha gent que prefereix texans molt, molt foscos, quasi negres, concretament un
10%. Hi ha molts enquestats que es decanten per tons descolorits (aconseguits amb
tractaments especials) o tons grisosos. Siguin del color blau que siguin els texans, sabem que
agraden a quasi tothom.
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Q17. Tens alguna altra peça de roba que sigui texana?

Tens alguna peça de roba texana?
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Per començar, cap jove té roba interior o banyadors texans, i molts ni sabien que existien.
Entre 50 i 60 persones tenen caçadores texanes, que potser és la peça de roba texana (després
dels pantalons) més comercialitzada per totes les empreses conegudes i no tant conegudes. Les
camises, faldilles, jeggings, bosses, armilles, granotes... texanes han estat més resultats
femenines que no pas masculines. Això però, no vol pas dir que els nois no tinguin cap altra
cosa texana, tot al contrari. Ja que, existeixen moltes més coses texanes: catifes, tapisseries
per cotxes, fundes per mòbils o càmeres, coixins, quadres...

Q18. Què és el que t’agrada més dels texans?
Definitivament el que agrada més és la comoditat. De les cinc respostes múltiples que hi havia
Què
el que més Antigament,
t'agrada dels texans?
per escollir, la més triada ha estat la comoditat, i la segona
la és
resistència.
als seus

inicis, els texans eren més resistents que no pas
còmodes; actualment s’intenta fer-los el més còmodes

Lleugeresa
8%

Suavitat
4%

possibles.
Flexibilitat
14%

Passa el mateix amb la flexibilitat (que seria
impossible d’aconseguir sinó fos per les fibres
sintètiques o artificials), la lleugeresa (ja que al
començament

eren

molt

pesats)

i

la

suavitat

Resistència
30%

Comoditat
44%

(propietat totalment oposada als inicis dels texans).
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Finalitats dels texans

Q19. Quan decideixes llençar uns texans?
Decideixo llençar uns texans quan...
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Les opcions que sobresurten més, comparades amb la resta són que es llencen uns texans
quan: ens van petits o quan estan trencats. I és que són les més necessàries. Uns texans que
no agraden es poden seguir portant encara que es vagi en contra dels gustos d’un mateix, i si
estan passats de moda, també.

Q20. Recicles els texans?
Tenint en compte que entenem per reciclar donar als
texans una segona vida, un 67% dels joves enquestats ha
respost que aprofita els texans, per tant que els recicla.

No
33%

Només el 33% de les persones que van respondre

Sí
67%

l’enquesta diu que no els recicla.

D’aquest gràfic podem extreure’n la conclusió de que si
més de la meitat de gent recicla els texans, serà perquè
consideren que està bé donar-los-hi una segona oportunitat. Aquells texans vells es poden
innovar amb el patchwork, els que ens van curts es poden tallar, els que ens van petits els
podem donar a algú, els que estan passats de moda els podem guardar a l’armari per quan
tornin a portar-se...
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Q21. Si recicles els texans, què en fas?
Si recicles els texans, què en fas?
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Una altra pregunta amb opcions múltiples, en la qual: el 67% del gràfic de la qüestió 20
correspon a 91 persones que reciclen els texans. D’aquest percentatge s’ha volgut fer-ne una
nova divisió, preguntant de quina manera es reciclen els texans. La majoria d’enquestats els
donen a Càritas o a altres organitzacions benèfiques, o els reutilitzen coneguts seus.
Llavors, amb menys proporció els regalen o els porten als contenidors de roba perquè siguin
gestionats a aquella gent que li’n facin falta. Unes 10 persones comenten que porten els seus
texans a botigues de segona mà, i només un jove diu que els recicla als contenidors de rebuig.

Q22. Et poses els texans per vestir-te...
Hem

Formalment
6%

vist

persones

amb

texans

a

moltes

celebracions realment importants, representant
obres dalt d’escenaris, traient a passejar el gos o
fent importants discursos. Els texans són únics de
Informalment
28%

cada persona, ja que tothom hi dóna el seu joc i
estil. En una de les entrevistes s’ha pogut

Ambdós
66%

entendre el perquè de tot això.

Els texans te’ls pots posar per qualsevol cosa, només els has de saber combinar! I segurament
és per aquest motiu que el 66% dels joves ha respost que duu texans en tot moment. Tot i
que, poden ser d’un aire més informal pel 28%, el 6% assegura que els texans els serveixen
per donar a la roba un toc més formal.
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Q23. Amb quina d’aquestes imatges identifiques més els texans?

Els joves mouen masses, i els joves relacionen els texans amb ells mateixos. És cert que molts
d’adults vesteixen texans, però en la seva extensió aquesta peça de roba era un símbol de
protesta i per trencar els costums que hi havia hagut fins al moment.
Amb quina imatge identifiques els texans?

En

percentatges

més

petits

veiem

que

s’identifiquen els texans amb els cowboys, la
publicitat de certes marques, la música i el Joventut
59%
cinema. I aquí, també ha influït l’edat de
l’enquestat en veure les imatges, especialment
la de Bruce Springsteen, amb el seu àlbum:
Born in the USA.

Música
6%
Publicitat
13%
Cinema
1%
Cowboys
21%

Q24. Creus que els texans es convertiran en la peça de roba més emprada pels
joves?
Creus que els texans es convertiran en la peça
de roba més emprada pels joves?
Una dada força significativa és que 9 de cada 10
persones creuen que els texans seran la peça de roba

No
10%

més emprada en un futur pròxim pels joves. Aquesta
pregunta ha estat plantejada d’aquesta manera, però

Sí
90%

hagués pogut estar redactada en present, ja que molts
joves comentaven en veu alta: ‘No ho són ja?’. I és que
tenen tota la raó. Si sortim al carrer en un dia qualsevol,
veure’m que la majoria de la gent vesteix texans.
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Així doncs, fins aquí hi haurien les conclusions extretes de les 135 enquestes. De les quals s’han
recollit les dades amb un programa anomenat Microsoft Office Access (creant formularis per fer
els percentatges) i s’han elaborat els gràfics amb un altre programa, com és el Microsoft Office
Excel.

Es pensa que antigament hagués estat impensable creure que aquesta peça de roba, coneguda
amb el nom de texans, hauria arribat tant lluny; a ser coneguda per tot el món, i a vestir tantes
cames. Encara que es vulgui seguir amb el mateix estil que als seus principis, els texans mai
deixaran de dur-se, i un model intermedi (és a dir, que no sigui extrem) mai passarà de moda.

Per acabar, es pot afirmar que els texans influeixen en el món dels joves de moltes maneres. I
que gràcies a aquestes enquestes moltes persones s’han qüestionat més coses sobre els
texans. I és que quantes menys coses coneixes d’una peça de roba que et poses tant sovint,
tens ganes d’aprendre i saber ben bé en què consisteix i com és que els texans siguin tant
distingits, i d’aquesta manera: únics!
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APORTACIONS DE PROFESSIONALS
El Sr. Faustino Grabulosa (54 anys) explica que es necessiten 150 persones per fabricar i
confeccionar uns 6.000 texans cada dia. Antigament la tela texana es tallava amb una espècie
de cúter molt afilat, avui en dia, en canvi, s’utilitza un làser.
A part de rapidesa en l’acció, és capaç de produir molta més precisió en els talls. Després
d’estar treballant a Sri Lanka durant uns quants anys va ser cridat per una nova empresa:
Brandix (http://www.brandix.com/). El Sr. Faustino és la persona que facilita el contacte amb la
Sra. Maria Lluïsa Riera, ja que van coincidir a la fàbrica d’Sri Lanka.

Entrevista 1:
“D’oferta en oferta i fabricant texans perquè m’agrada!”
Sra. Mª Lluïsa Riera, 50 anys
La Sra. Maria Lluïsa té uns cinquanta anys i ha treballat per Teixits Armangó (on feien teixits
per sabates i per bates, i ella estava als telers) després, quan van obrir la fàbrica a Bonmatí s’hi
va estar uns 22 anys. Era de l’empresa Levi’s, i la Sra. Maria Lluïsa va començar d’instructora de
la gent (ensenyant-los-hi les operacions) fins a ser responsable de qualitat de Bonmatí. Quan
van tancar l’empresa de Bonmatí va tenir una oferta de treball a Rostov on Don (Rússia) al
Gloria Jeans (que encara existeix), i una altra oferta a Sri Lanka (Índia).
Ara però, està de comercial en una altra empresa diferent, on va fer un curset de Recursos
Humans. Mai sense deixar de banda les seves aficions i les coses que més li agraden: pintar,
cosir, cantar, ballar...

Com va arribar al món de la moda i quants anys fa d’això?
Sempre m’ha agradat el món de la moda. Sóc molt presumida i tinc inquietuds des de ben
petita per la roba i els complements. Quan era jove anava a cosir amb una modista del poble
per poder-me fer els meus propis vestits i dur-los a la festa major. I a partir d’aquest moment
vaig entrar en una empresa de filatura perquè estava a Bonmatí molt a la vora d’on vivia.
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Malauradament l’empresa de Bonmatí va haver de tancar. Com es va sentir quan va
haver de marxar després d’estar treballant durant 22 anys a la mateixa empresa?
Tots els tancaments són durs, però en aquell moment les coses no estaven tan malament com
ara, i si es tancava una porta segurament se n’obriria una altra. Aquest tancament però, va ser
degut a que les economies occidentals deslocalitzen la producció cap a tercers països on la mà
d’obra és molt més barata. Per exemple, un operari d’Sri Lanka en el 2005 guanyava uns 150
euros durant el mes.
De quina manera van contactar amb vostè per encomanar-li l’oferta?
Em van trucar perquè sabien que la Levi’s tancava i ells necessitaven una responsable de
qualitat. A partir d’aquí vaig seguir treballant primer a Barcelona i a una ciutat d’Alemanya fent
entrevistes, i finalment a Rússia durant 3 dies per veure en què consistia tot el projecte. Més
tard, em va trucar el Sr. Manel Jornet (director de la Levi’s en aquell moment) explicant-me que
tenia un altre projecte: anar a Sri Lanka durant un any i mig, cosa que vaig preferir perquè era
una experiència molt diferent i fins i tot millor comparada amb Rússia.
Com va ser la seva experiència a Sri Lanka (Índia)?
Treballàvem de les 8 del matí fins a la tarda, parant per dinar i esmorzar, i cap a les 6 de la
tarda plegàvem. Recordo que hi havia un cap que era tàmil i molt religiós. I pel que fa a les
treballadores podien anar vestides com volguessin.
Sigui on sigui, la tasca de fabricar texans és la mateixa o molt similar. Quanta gent i
temps es necessita per a la producció d’uns texans?
En cadena teníem 38 persones que feien 38 operacions, que coincideixen en les peces. Però és
clar, per fer un texà el pot fer una persona sola. Tardàvem uns 10-12 minuts per produir uns
pantalons. A Sri Lanka si fa no fa també tardàvem el mateix temps, el que passa és que allà hi
havia molts problemes entremig que entrebancaven molt. Al començament les butxaques de
darrera es feien manuals, i després varem posar autòmats. Era una màquina on posaves el
teixit i un panel, i ella sola el cosia.
Texans, texans i texans. Però... els objectius al llarg de la seva carrera s’han
complert, o disposa d’altres expectatives?
No se m’acaben mai les expectatives. Ara estic allà on estic, i estic bé. Però moltes vegades
somnio amb posar algun negoci, tot i l’època que estem vivint. És veritat que la gent jove té
més empenta, però els somnis i els objectius mai s’acaben.
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Qualsevol persona que entra al món de la moda té l’objectiu de que els seus
dissenys agradin i tinguin èxit. Què s’ha de tenir en compte?
Qualsevol peça ha de ser original i portable. Perquè la gent se n’enamori i es pugui vendre
qualsevol peça, no s’ha de tenir en compte el disseny més sofisticat. Una peça de roba que surti
a la passarel·la difícilment arribarà al client. Insisteixo, les peces de roba que tenen més èxit
són aquelles elegants que tenen glamour i sobretot que són portables. No sóc gaire de marques
(perquè les trobo molt cares) i a vegades compres un vestidet que no és tan car, t’hi fas la teva
modificació i ja és original.
Podria explicar alguna anècdota que li hagi passat treballant amb texans?
Sí! A Sri Lanka ens venien els teixits de l’Índia en rotlles, i nosaltres vam tallar els pantalons
amb unes mides i llargades (cada talla varia una mica la llargada), els confeccionem i les mides
són les correctes. Un cop passen al rentat ens surten uns texans dos centímetres més llargs, i
uns texans dos centímetres més curts. L’encongiment dels texans era molt elevat. Vam
començar a buscar solucions, però els treballadors de la fàbrica (que no s’agafen els problemes
com nosaltres) van deixar tirats aquests texans que no es podien aprofitar (segons ells) darrera
unes caixes.
I algun fet divertit que passés més a prop de casa nostra?
A Bonmatí, quan entrenava els comercials o venedors, els vaig haver d’ensenyar a fer els
pantalons. Els explicava com es feia pas per pas; arriba el moment d’explicar la costura de
l’entrecama (la part més complicada, ja que el nus de davant ha de quadrar amb el nus de
darrera) i recordo un venedor que tenia molta dificultat en cosir aquesta part, tanta que quan li
va sortir, va fer un bot d’on estava assegut acompanyat d’un crit d’alegria, i tots vam entendre
que li havia sortit.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
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Entrevista 2:
“...què em poso avui? i saps que la resposta són uns texans”
Sra. Gemma Orriols Planas, 43 anys
La Sra. Gemma és de Terrassa, de la província de Barcelona. Les seves aficions són la decoració
(em compro moltes revistes), fer pilates, estar amb els amics i amigues... però sobretot
prefereix el tema del disseny com a hobbie. S’identifica amb un texà pitillo bàsic, força estret, i
de color fosc. Actualment la Sra. Gemma treballa per Divuit, però porta 22 anys al món de la
moda. Primer va estar fixa durant nou anys i mig en una empresa anomenada Aninoto.
I per circumstàncies personals va decidir posar-se a freelance, ja que volia treballar des de casa
i fer col·leccions per diferents empreses alhora, fins que va treballar al mateix moment per
quatre o cinc empreses. Ara mateix però, en el que la feina ha baixat molt, només treballa a
Divuit.
Com va arribar al món de la moda?
Sempre havia estat fent dibuix, ceràmica... manualitats en general. Sobre els 14 o 15 anys
començava a fer dibuixos de roba, de nines i de noies. Així que crec que va ser l’època durant
la que estava estudiant BUP, quan vaig entrar dins el món del disseny. I vaig pensar que potser
si que era el que em volia dedicar. De totes maneres a casa sempre s’havien dedicat al camp
del tèxtil (el meu pare tenia una empresa tèxtil) i ja ho havia viscut des de ben petita, on anava
a ajudar algun estiu o tan sols m’hi passejava per allà.
Quina classe de texans es poden trobar al seu armari?
Tinc texans de varis colors, de varies amplades de cama, a l’hivern són una mica més gruixuts,
a l’estiu una mica més prims... és allò típic que et preguntes: què em poso avui?, i saps que la
resposta són uns texans. Són la peça de roba fàcil i sempre combina amb tot, fins i tot per anar
de festa.
Quin lloc ocupen els texans dins el món de la moda?
Els texans són una peça molt important, la té tothom, totes les classes socials. Els homes, les
dones, els nens... tots tenen texans. Així que és un fons d’armari i és ben bàsic, des de fa
forces anys ja és molt habitual.
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Els texans comencen a produir-se des del moment en que es dissenyen, però es
dedica només al món del disseny?
Sí, ara aquí a Divuit fem varies línies de pantalons, el tema texà, el tema casual (cotons i roba
més d’esport), i el tema més de ciutat (que és un pantaló més per arreglar o per anar a
treballar).
Què és el que l’inspira en el moment de crear nous texans?
A casa em poso música o la ràdio, però aquí (a la fàbrica) no tens massa temps d’inspiració.
Quines són les qualitats bàsiques que ha de tenir un dissenyador o dissenyadora?
Ha de tenir sensibilitat, creativitat, innovació, estil, ha d’estar pendent de tots els moviments
que es produeixen en la societat, ha d’estar al dia de les tendències, tan de moda, com de cine,
com de música...
Hi ha algun altre dissenyador/a al qual voldria “imitar”?
No especialment, però hi ha una marca que m’agrada molt perquè trobo que és una passada
com treballa els teixits i es diu Ermanno Scervino. I si em preguntes com a texans hi ha moltes
marques com per exemple la Dsquared. No és que em vulgui assemblar a ningú, tinc un estil i
és el que vull mostrar.
Els dissenyadors tenen un començament, com es vas sentir en el moment que vas
veure els teus primers texans fets reals?
D’això fa molts anys, però recordo que al·lucinava. Com pot ser que amb un llapis i un paper
hagi sortit això? Clar que al final t’acostumes, però en veure els primers no t’ho creus. El que
més gràcia em fa és veure gent pel carrer amb pantalons que he dissenyat, i t’hi fixes a veure
com els queden; fins i tot pots saber quan se’ls van comprar i dius: mira aquesta senyora se’ls
va comprar fa cinc anys, i aquesta altra se’ls ha comprat durant aquesta temporada!
Què és el més important o les coses més importants d’uns texans?
Cal dir que ara estem en un moment doncs que els teixits són molt importants, i la variació del
texà ve molt determinat pel teixit, doncs si és molt elàstic, la tintura que té,... els teixits tenen
particularitats que ens fan dissenyar els texans una mica diferents. I llavors també tenim en
compte les tendències que ens arriben, la clientela també influeix, ja que ens hem d’adaptar a
aquest tipus de senyora. Quan fem el disseny pensem en qui s’haurà de posar aquests
pantalons, hi ha coses que ja ni te les planteges. Seria aconsellable fixar-se amb la roba que
porten els famosos i de les marques que la compren, com que hi ha molta gent que ho mira,
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depenent de la classe social s’observen molt als presentadors de televisió, la roba que porten
els convidats als casaments que plasmen les revistes del cor... Els famosos tenen una influència
evident per la societat segons la roba que es posin.
Quins texans està dissenyant en aquest moment?
Acabem de dissenyar els texans i els pantalons de l’estiu 2013, i al setembre començarem
l’hivern 2013-2014. És a dir, anem un any endavant.
A breus trets, en què consisteix la seva feina? Un cop té el patró fet, ja s’ha acabat
la seva feina dins la cadena productiva de la indústria de texans? Quines altres
tasques realitza?
La meva feina consisteix primerament en anar a mirar les tendències a les fires de teixits, com
Première Vision (París), com l’STIB (Barcelona), alguna vegada he anat a Milà, i a d’altres llocs.
És a dir que els fabricants de teixits surten un any abans que nosaltres, ja que ens han de
vendre els seus productes amb el temps suficient perquè nosaltres el puguem dissenyar i
confeccionar. Aleshores en aquestes fires s’hi mostren propostes de color per l’any següent, que
un grup de persones (alguns sociòlegs i dissenyadors) que anomenen les tendències que
creuen ells que vindran segons el que estigui passant en aquell moment en el món, i les pots
seguir o no. Després fem bastant ruta per les diferents botigues de les ciutats més importants
(Barcelona, París, Milà, Londres, Florència, Nova York...) i fem una ullada del que porta la gent.
M’agradaria comparar dos tipus d’estils que segueixen la moda, seria el cas de Milà, on la gent
va sempre seguint unes tendències força marcades; i Londres, amb un estil molt més fashion i
avançat. Però cal tenir en compte que cada país té el seu encant en l’àmbit de la moda.
Quan ja ens hem fet una idea del que es portarà, tot seguit ens disposem a comprar els teixits.
Arriben uns representants a la fàbrica i ens ensenyen mostraris de teixits, dels que farem una
selecció dels que necessitem i volem comprar.
A partir d’aquest moment, agafo teixit per teixit i començo a inspirar-me sobre què puc crear.
Em fixo bastant amb la composició del teixit, que classifico en l’edat que crec; i després
començo a elaborar-ne la decoració de les butxaques o la forma de les cames. Depenent de la
utilitat que vull que tingui cada texà, el decoraré amb unes eines i dibuixos o amb uns altres.
Un cop ja està dissenyat, se’n fa el patró per poder crear un prototip per veure com queden,
per així evitar encongiments o teixits defectuosos. Tot seguit, quan ja ho tenim tot clar, es
tallen els mostraris que ens hagin demanat les botigues, es confeccionen, es renten, es planxen
i s’etiqueten.
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Per tant, resumint, la feina de la dissenyadora comença en el moment de triar el teixit, i el
color, dissenyar i mirar fornitures, decidir el rentat d’aquella tela, com s’ha de cosir... S’ha de
pautar o seguir una mica el procés de fabricació del texà.
És essencial saber dibuixar bé per fer un disseny de texans?
No és primordial, però normalment la gent que sap dibuixar bé és més artista, i té força
creativitat, va tot una mica acompanyat. Però he tingut companyes que no se’ls donava gaire
bé el dibuix, però tenien moltes idees i les feien saber amb altres eines o explicacions per
arribar a un molt bon resultat.
Quin és el màxim de dies que ha dedicat a crear un partó?
M’ha passat que algun dia n’he pogut dissenyar 5 de cop, però d’altres vegades puc tardar un
parell de dies per enllestir un sol model. Amb l’experiència s’arriba a guanyar al temps.
Quins són els passos que s’han de seguir per crear uns texans d’èxit?
Quan fas la col·lecció, no saps mai quin serà el model de texans o pantalons que es vendrà
més, perquè gairebé tots t’agraden. Només sé que ha de tenir una molt bona qualitat, un bon
teixit, intentar que quedi molt bé en el rentat o que tingui unes fornitures maques.
Quins són els seus objectius al llarg de la seva carrera dins d’aquest món? Li agrada
el que està fent? Fins on voldria arribar?
Jo crec que ja estic bé on sóc. Clar, ara fa uns tres anys quan tenia forces clients, ja em sentia
realitzada. No pretenc ser una dissenyadora que faci una col·lecció amb el seu nom, mai ha
estat un objectiu al llarg de la meva carrera. La feina que faig m’agrada, i ja m’omple.
Els texans que ha dissenyat han arribat a sortir mai en alguna passarel·la? A quina
desitjaria que sortissin?
Les desfilades que he fet han estat en àmbits molt particulars, per ensenyar les col·leccions als
clients o representants de botigues, i s’han fet en algun hotel o discoteca. Així que si algun dia
surten els meus texans i pantalons en alguna passarel·la coneguda, no ho descarto, em farà
il·lusió.
Quants texans ha creat al llarg de la seva carrera?
(rumia) Calculo que aproximadament uns 1000 texans, i els que queden!
Moltes gràcies! A tu!
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Entrevista 3:
“Avui no porto texans, però sovint en duc”
Sra. Pilar Mascort, 56 anys
A la Sra. Pilar li agrada molt el món de la moda, i les seves
aficions estan molt lligades i relacionades amb la moda. Tot
el que estigui relacionat amb anar de shopping la fascina,
però dedica part del seu temps per anar a caminar i

Figura 66. Logotip de Divuit.

passejar. S’identificaria amb el color blau de texans, i un
model estret, que són els que en aquests moments marquen tendència.
Com es diu la seva empresa? Quants anys fa que existeix? Quants treballadors té
ara mateix?
Tinc una empresa anomenada Divuit (que va ser muntada per dos socis), la fàbrica de
confecció de la qual se situa a Cassà de la Selva. Fa uns 25 anys que existeix i avui en dia
consta de 20 treballadors i treballadores.
Com va arribar al món de la moda? I com és que es va dedicar al camp dels
pantalons texans?
Vaig arribar al món de la moda perquè vaig començar a treballar en una empresa de confecció i
d’aquí vaig anar a parar als texans, passant per fer confecció de nen, i ara farà
aproximadament uns 25 anys que estic treballant en els pantalons de senyora (des dels 30 anys
cap amunt) destinats a una classe mitjana tirant a alta.
Els preus d’uns pantalons Divuit a les botigues es mouen d’uns 125 euros a uns 140 euros. Som
una empresa que fabriquem pantalons de tota classe, entre ells destaquem els texans.
Què entén per pantalons texans?
Entenc per texans... el gènere texà, que pot presentar diferent models, però el texà és en si la
tela rentada i desgastada.
Ara mateix porta texans?
(Es mira els pantalons) Mira... avui no porto texans, però sovint en duc.
Quants texans es troben al seu armari?
(riu) Molts.
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Fins a quin lloc del món arriben els vostres texans?
Els pantalons Divuit arriben a tot Espanya (Canàries i Balears incloses) i ara estic introduint
Bèlgica i França.
Té alguna expectativa en l’àmbit de que algun dia els vostres productes arribaran a
vendre’s a algun lloc més llunyà que on actualment ja arriben?
No crec que arribin a vendre’s a altres llocs, però com que ja tinc una quantitat determinada
tampoc no tinc ganes de fer més pantalons.
Prefereixo més anar a poc a poc.
Què es fa a la fàbrica Divuit?
Doncs primerament triem diversos teixits, i depenent de quins es venguin (mitjançant un
representant que va a les botigues a preguntar si en voldran comprar) llavors els comprem.
Aleshores fem el mostrari i es torna a sortir a vendre a les botigues, per saber quina comanda
hem de confeccionar. Per tant, entra primer el teixit, després fem el patronatge i finalment
confeccionem el pantaló. El nostre tallatge va de la 36 a la 50. En un dia fem 350 pantalons, i
durant l’any en confeccionem 25.000, i si els fem és perquè els hem venut i les botigues ens els
compren. Tardem uns 40 minuts en fer uns sols pantalons.
Per crear uns texans d’èxit què es té en compte?
Es tenen en compte les tendències, precisament el que es troba a Milà i a París. Hem d’anar a
mirar a les botigues de dissenyadors, el que han fet per a cada temporada, i després un cop
coneixem les tendències, toca posar-se a la feina.
La Sra. Pilar Mascort explica que durant el mes de juliol d’aquest any 2012 ja s’estan
dissenyant els mostraris dels pantalons d’estiu pel 2013. Ara només els queda
descartar quins teixits no els agraden o creuen que no es vendran tan bé com
d’altres. I ens avança que per l’estiu vinent es portaran colors llampants. Durant
aquests mateixos dies ja estan acabant el procés de confecció dels pantalons
d’hivern per la temporada vinent.
De quines zones del món és el teixit que utilitzeu per crear texans?
Depèn. Tenim teixits que provenen de diferents zones d’Europa, com Bèlgica o Itàlia i poques
vegades d’Espanya... Aquests teixits els obtenim gràcies als representants que ens els venen a
oferir, tot i que també, cada any, anem a la fira de teixits que té lloc a París (Première Vision);
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també anem a l’STIB a Barcelona (http://www.stib.net/) que és una altra fira de teixits. I des
d’aleshores passaran molts de representants per la nostra fàbrica tot ensenyant-nos mostraris.
Com es donen a conèixer els vostres productes?
Per mitjà de la pàgina web, http://www.divuit.com/, el facebook i la publicitat que puguem fer
en revistes, catàlegs o altres mitjans. Els representants (n’hi ha un a cada zona o comunitat
autònoma) són els encarregats de buscar nous clients, però costa molt fer un nou client.
Com competeixen contra les grans multinacionals de texans?
Fent el patronatge molt ben fet és el fet gràcies al qual podem competir contra les altres grans
indústries de texans. Els nostres texans cauen molt bé i tenen acabats molt precisos, és a dir,
són de molt bona qualitat.
La fàbrica Divuit és l’empresa que m’ha facilitat poder fotografiar i gravar els
processos de la producció dels texans[10] (explicat més detalladament a la part
teòrica del treball). Així com la seva maquinària tan complexa, les seves matèries
necessàries per confeccionar uns texans... en resum, les seves instal·lacions. No em
queda res més a dir a part de donar-te les gràcies.
Moltes gràcies a tu.

Figura 67. Algunes imatges de roba texana Divuit. Font: Pàgina web Divuit.

[10]

A l’Annex 1 s’hi troben altres fotografies o imatges preses en l’empresa Divuit.
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Entrevista 4:
“La búsqueda decide cuales son los detalles más importantes”
Sra. Laura Cremene, 29 anys

Divendres, 27 de juliol del 2012
Mitjançant correus electrònics aconsegueixo que el 27 de juliol de 2012 em concedeixin una
entrevista que més tard consideraré molt profitosa. Arribo al polígon industrial d’Inditex a
Tordera. És la seu mundial de l’associació d’empreses com ara ZARA, Pull & Bear, Bershka,
Stradivarius, Lefties, Massimo Dutti, Oysho, ZARA HOME i Uterqüe. Metres i metres d’edificis em
rodegen, i els vigilants em fan parar al control de seguretat perquè m’identifiqui. Mentre
m’espero, trec el cap per la finestra que hi ha dins la caseta de seguretat i observo que potser
hi ha centenars de camions, i encara molts més cotxes.
Sembla mentida que tanta gent treballi en aquestes empreses. Segurament és un altre fet que
em durà a la resposta de que darrera d’uns pantalons texans hi ha un gran treball. Aquí, a la
zona industrial de Tordera, la jornada laboral ja fa hores que ha començat. El guàrdia de
seguretat em fa anar a l’edifici Bershka, on em fan esperar a la sala d’espera. Al cap d’una
estoneta asseguda a un dels sofàs més còmodes que suposo que es troben per l’edifici i no
parar de sentir com sonen els telèfons de recepció, apareixen dues noies que sembla que
busquen a algú. Segurament els hi he de fer les preguntes de la meva entrevista a elles, així
que decideixo aixecar-me. Una d’elles és la Yolanda Pache (que està a la secció de Recursos
Humans d’Inditex Bershka), l’altra es diu Laura Cremene (i és la dissenyadora de texans que he
d’entrevistar). Com tota la resta de treballadors i treballadores van vestides impecablement,
seguint les tendències del moment.

La Sra. Laura Cremene té 29 anys i va néixer a Romania. Li agrada practicar qualsevol tipus
d’esports, ballar jazz, veure pel·lícules de cinema, llegir, i per descomptat les il·lustracions de
moda. Actualment treballa dissenyant texans a Inditex-Bershka.
L’entrevista serà redactada en castellà, ja que aquest fou l’idioma en el qual la Sra. Laura va
respondre les preguntes.
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¿Cómo llegó al mundo de la moda i cuántos años hace de esto?
Cuando tenía 3 años empecé a dibujar, a los 5, ya estaba en una escuela de arte haciendo todo
lo que podía, y después a los 14 años decidí poder continuar dedicarme al mundo de la moda.
Aunque nadie en mi familia se había dedicado antes al mundo de la moda, yo des de los 3
años, quizás muy joven, sabía ya lo que quería hacer.
Y ahora… ¿se dedica solamente al mundo del diseño?
Tengo una formación más amplia, por lo tanto, además de diseñar tejanos puedo hacer otras
cosas. Hice train research (búsqueda de tendencias) y trabajé con una empresa que se
dedicaba a esto, a las tendencias de la moda. Además he hecho otras cosas, como arquitectura
y diseño de interiores, pero ahora mi trabajo puntual es hacer búsqueda de tendencias, dibujar
las colecciones y bloques de tejanos de cada temporada, y hacer los fitings (que consisten en
probar la ropa y ver si sienta bien o no). Es más o menos un trabajo completo des de la
búsqueda hasta el producto final. Haces tu búsqueda, haces tu propuesta, la envías a todos los
proveedores con los que estás trabajando, te llegan las muestras, haces las pruebas, y cuando
el equipo de compra decide que tu diseño se va a comprar, el pantalón sigue su proceso de
producción. Es un proceso muy completo, donde todo el mundo tiene su lugar dentro de esa
cadena, y nadie entenderá nunca el proceso entero.
Y todo este proceso para obtener un diseño de tejanos. ¿Qué lugar ocupan los
tejanos dentro el mundo de la moda, desde su punto de vista?
Para mi el tejano es algo que todo el mundo tiene en su armario. Así que como diseñadora de
tejanos que soy, voy a decir que los tejanos son muy importantes porque te los pones cada día.
Pero dentro del mundo de la moda, la ropa tejana tiene un papel más puntual, por ejemplo en
los desfiles normales, si hay 30 conjuntos, solo 5 van a ser con ropa tejana. En cambio si
asistes en un desfile de Dsquared, Diesel o Levi’s, entonces ya es más fácil encontradlos,
porque hay empresas (como estas) dedicadas a los productos vaqueros. El tejano es importante
porque siempre sale en cualquier pasarela.
Pero los vaqueros no siempre han vestido a las mismas clases de personas….
A su inicio, cuando Levi’s hizo su primeras muestras, era ropa para las personas que trabajan la
tierra, para los trabajos duros. Porque el tejido es muy resistente. Ahora, como todas las cosas,
el producto ha ido evolucionando. Cada día tienen una importancia más grande. Porque es un
tejido que no se utiliza en ningún perfil concreto. El tejano ya es ropa para vestirse
formalmente. Depende de cómo tú organices la colección en cada temporada vas a tener un
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tejano norma, más planero, y un tejano de moda de carácter formal. Por lo tanto los tejanos
son tanto informales como formales.
¿Qué es lo que más le inspira en el momento de diseñar unos vaqueros?
Hay muchas cosas, primero visualmente, como somos personas que estudiamos arte, nos
inspiran las imágenes. Entonces estás mirando las tiendas, en revistas, en Internet... y ves
fotos que te inspiran. Cuando tú sientes como tiene que ser el vaquero y te haces tu impresión,
entonces sientes como tiene que ser el teñido o el lavado. Por lo tanto el tejido también es otra
de las bases de la inspiración. Y el lavado también es muy importante, después del tejido
también es muy importante.
Hay tejidos importantes y diseñadores más conocidos que otros. ¿Le gustaría
parecerse a algún diseñador o diseñadora?
No pienso que haya un diseñador que me guste más o menos, hay marcas que me gustan
porque tienen una historia detrás. Como Diesel que trabaja lavados muy especiales, entonces,
no es que me guste la empresa sino la historia y lo que hace el Grupo en ese momento.
¿Qué cualidades básicas tiene que tener un buen diseñador/a?
Los diseñadores tienen que ser personas muy abiertas a todo lo que es novedoso, personas
técnicas y que estén dispuestas a absorber y aprender muchas cosas. Este campo de la moda y
el textil es muy técnico. Deben ser personas que puedan hacer búsqueda en varios campos, no
sólo Internet. Estas personas tienen que ser completas porque esta búsqueda se realiza en
museos y tiendas de distintos lugares del mundo.
Dicen que no es esencial saber dibujar bien para diseñar ropa, ¿qué opina?
Personalmente, sí. Pero en el día de hoy creo que ya no dibuja nadie. Para mí un artista
completo es aquel que sabe dibujar.
Así que… ¿dibuja? Mucho.
Entonces… ¿cómo se sintió en el momento que vio sus primeros tejanos hechos
realidad?
(Exclama) ¡Uau! Me quedé sin palabras, no me lo podía creer. Cuando vi los primeros tejanos
lavados y hechos de verdad me asombré de lo que se podía hacer. Y ahora cuando voy por la
calle o las tiendas y veo la gente que los lleva puestos, me produce un sentimiento muy
especial.
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¿Qué es lo más importante en el trabajo previo al diseño de tejanos?
La cosa más importante es la búsqueda. Sin la búsqueda en este mundo no haces nada.
También debes buscar lo que hacen tus competidores. El mundo del tejano no es tan vasto
como otros mundos de ropa, como de ropa de noche, por ejemplo. Es muy técnico entonces es
muy importante saber lo que han hecho los otros y las tendencias que te puedan inspirar y que
ya se saben a la hora de crear nuevos diseños. La búsqueda también decide cuales son los
detalles más importantes.
Entonces ya puedes pensar en hacer algo novedoso, porque muchas cosas ya fueron hechas.
Entonces empiezas a dibujar pero siempre sabiendo como empezar. El dibujo siempre funciona
paralelamente con la búsqueda de tejidos. Y por eso trabajamos con una persona que se basa
en elegir estos tejidos.
Sra. Yolanda Pache: Aquí también lo que hacemos es trabajar mucho en equipo, por ejemplo el
diseñador, la persona que elige los tejidos y el comprador, son personas que interactúan
mucho. Cada uno hace su parte técnica, y la comparte con el resto del equipo. Si la persona
que se encarga de llevar la ropa a las tiendas quiere que esa ropa llegue en una determinada
fecha, entonces los diseñadores pueden planificarse su tiempo para que la prenda esté lista en
el plazo previsto. Por ejemplo, si la ropa debe ser confeccionada en diciembre, Laura sabe que
ella debe empezar a diseñar en julio.
¿Quiénes trabajan en Inditex-Bershka?
El equipo, que está trabajando en la temporada de verano 2013, está formado por dos
diseñadores, tres comerciales, un responsable de control de calidad, y el jefe de departamento,
que también es el jefe del producto. Y entonces los demás departamento que puedas trabajar:
patronaje, confección de muestrario, producciones…
¿Qué cosas hacéis en el extranjero y qué faenas dejáis para hacer en España?
Depende de la planificación del comprador, el tiempo que tarda un pantalón en llegar a la
tienda es variable. Si el pantalón se produce en Turquía el tiempo es más corto que si se
produce en China, Pakistán o Bangladesh.
Sra. Yolanda Pache: Nosotros lo único que hacemos aquí en Bershka (Polígono de Tordera), es
diseño y compra. En Tordera (donde estamos) se encuentra la central mundial. Y tenemos
tiendas alrededor de 60 países. La producción se lleva a cabo en países extranjeros. Aunque
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podríamos producir aquí. Las producciones más buenas de tejanos hoy en día son en Turquía y
en China, pero ha habido épocas donde Portugal y España han producido gran cantidad.
¿Cómo está el mundo visto des del punto de vista de los vaqueros?
Hoy en día los países que producen más tejanos son China, Pakistán y Bangladesh en Asia.
Depende de lo que quieres hacer y del tipo de prenda, hay mejores recursos en un país o en
otro.
Sra. Yolanda Pache: Además la industria textil es muy cambiante, quizá mañana hay otro país
emergente y nos vamos para allá.
¿Cuánto tiempo dedica en diseñar unos vaqueros?
No tardo más de un día o dos días.
¿Cómo sabe que los tejanos que dibuja van a gustar y a tener éxito?
Lo que se encuentra en tendencia, es lo que se va a llevar mucho. Entonces, insisto, si haces tu
búsqueda bien, esto es lo que va a vender tu tejano. Además, hay pantalones que son difíciles
de vender, y al final decidimos no hacerlos más o hacerlos de un modo más sencillo. Pero como
diseñador o diseñadora eres libre de hacer todo lo que piensas que se pueda vender y es
creativo. Entonces cuando llega tu muestra decides si se tiene que continuar con el modelo o
no.
Con lo que dice que ha perdido la cuenta, ¿se refiere a que has creado más de 200
vaqueros?
¡Claro! Empecé a los 17 años. Al principio los contaba pero ahora ya no. Piensa que diseño
unos 100 pantalones en medio año.
¿Cuáles son sus objetivos a lo largo de su carrera?
¿Hasta dónde le gustaría llegar?
Pienso que no es el sitio donde tú quieras llegar, es más lo que puedas hacer en el lugar donde
estás. La vida continúa, la vida no para aquí, lo que tienes que hacer es vivir el presente con
ilusión y realizando tu trabajo con amor. Si el presente es positivo, el futuro va a ser mejor que
el presente. Hay una frase que me gusta mucho:
“Is not where you go, is make in the most of where you are”
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¿Los tejanos que ha diseñado han llegado a salir en alguna pasarela?
Si. Por ejemplo en una pasarela para los diseñadores jóvenes en Londres, y en Rumania he
ganado un premio por ser la mejor diseñadora del año. Me gustaría salir en Nueva York o París.
¿Nos podría contar alguna anécdota que haya vivido con los tejanos?
Había un comercial de Red Bull gives you wings, y yo pienso que no es el Red Bull quien te va a
dar alas, sino es el denim quien te las puede dar.
Muchas gracias.
A ti.

VALORACIONS DE LES ENTREVISTES

Fins aquí les entrevistes i aportacions de professionals.
El motiu pel qual s’han fet aquestes quatre entrevistes és bastant fàcil d’entendre. Es considera
que demanar les opinions de quatre persones tècniques en el tema de la producció i disseny
dels texans és una manera d’adquirir més coneixements i de primera mà. Elles, ja que tot són
dones, són expertes en el camp de la moda de la roba, i dins un gènere més concret: els
texans.
Fent aquestes entrevistes, s’han ampliat coneixements que havien estat llegits a pàgines web o
revistes. Aleshores, aquests fets han estat descrits d’una manera més senzilla. Sobretot es
destaca l’entrevista de la Sra. Pilar Mascort, on explica el funcionament i procediment dins una
fàbrica de texans, amb les seves màquines, matèries, temps... que s’explica en el marc teòric.
Per altra banda, s’ha trobat molt interessant l’entrevista amb la Sra. Laura Cremene. Per dir-ho
d’una altra manera, poder entrevistar a algú d’aquesta categoria, que dissenyi per una de les
empreses més grans a tot el món que té botigues arreu d’aquest, ha estat apassionant. Ha
explicat les coses des d’un punt de vista diferent, i això ha fet que la seva entrevista agafés un
altre aire.
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Tot i que la Sra. Laura i la Sra. Gemma fan la mateixa feina, la realitzen de dues maneres
diferents, i en proporcions diferents. Per això algunes preguntes de les seves entrevistes són les
mateixes, per establir comparacions entre les marques Bershka (Inditex) i Divuit.
A més a més, les aportacions de professionals havien de constar d’una altra entrevista que
finalment no es va realitzar. Aquesta cinquena havia de ser al responsable de la Levi’s Store de
Times Square de New York. Però, un cop es va entrar a la botiga amb tota la il·lusió del món,
explicant tot el que es volia preguntar a l’encarregada, ella s’ho va pensar uns instants i
finalment va respondre: “We are not allowed, I’m sorry”. Segurament aquesta ha estat l’única
dificultat que s’ha trobat al llarg de realitzar el treball. Tot i així es valora molt positivament
l’experiència a la gran ciutat, on les botigues d’enormes dimensions oferien grans quantitats de
models de texans per a poder observar.
Finalment, i refreint-nos al tema de les entrevistes, es creu que els moments viscuts parlant
amb professionals del món de la moda han estat increïbles. Poder dedicar mitja hora o
quaranta-cinc minuts a parlar amb una persona que té molta més feina a fer sobre el tema del
treball que s’està desenvolupant, proporciona molta més seguretat en la redacció del treball.
Es vol destacar que majoritàriament es repetia que les expectatives mai s’acaben. Si no es
somnia en alguna cosa on poder arribar, mai s’hi arribarà. Potser han estat quatre dones amb
molta sort al llarg de la seva carrera professional, però la sort mai ve donada per casualitat. La
sort que es pot tenir depèn de tot allò que s’ha fet per aconseguir-la.
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EINES UTILITZADES

A part de tota la informació que s’ha extret de llibres i revistes, i que ja ha estat exposada, la
part més pròpia i treballada d’aquest treball han estat els diferents recursos que s’han aprofitat.

Cal destacar la facilitat que he trobat en contactar amb algunes persones, quan en un principi
semblava una tasca molt complicada. A més a més, he valorat molt positivament el tracte rebut
pels professionals entrevistats.

Tot seguit apareix un llistat de les eines emprades en aquest projecte:

 Les entrevistes concertades que han servit per poder entendre d’una manera diferent a
l’habitual els conceptes que prèviament es podien llegir de les fonts escrites.

 Els qüestionaris que s’han passat als joves, durant els mesos d’estiu, que han permès
afirmar la hipòtesi del treball i crear estadístiques amb les dades d’algunes qüestions que
s’han trobat claus per aclarir altres preguntes plantejades.

 Les visites que s’han fet a les diferents indústries de Tordera (Polígon Industrial Central
d’Inditex, empresa de gestió i disseny tèxtil), Cassà de la Selva (Divuit, empresa de
confecció de texans) i Ripollet (ETL Wash, empresa de tintura i rentat de texans). Que han
estat molt profitoses per veure en directe tot allò que s’estava aprenent dels textos que es
llegien.

 Els laboratoris on s’ha estat i els materials que s’han cedit (teixits texans, botons,
etiquetes...) per a fer proves i dur a terme algun que altre experiment o pràctica, han estat
molt profitosos per a poder entendre com funciona exactament el camp de la recerca tèxtil.
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CONCLUSIONS

Considero que els objectius proposats s’han assolit. Aquest treball partia d’una hipòtesi, que ja
donava per vàlida amb els coneixements previs adquirits. Tot i així, la hipòtesi plantejada a la
introducció sobre si els texans són la peça de fons d’armari dels joves actuals, ha generat noves
qüestions. Se sap que els texans abunden a moltes ciutats del món, però el que costa més
d’esbrinar és la feina i dedicació de tants milers de persones que treballen per confeccionar uns
pantalons.
La llista d’apel·latius que han rebut els texans al llarg de la història és inacabable: rebel, fidel,
resistent, suau, còmode, entranyable, autèntic, genuí, jove... i és que els texans són l’única
peça que amb el pas del temps es va fent més jove. Si es proposa escollir un teixit que tingui
uns atributs tan diversos i a la vegada favorables, la resposta seran uns texans.

Així doncs, els texans són una peça de roba especial. Tan especial, que alguns experts
asseguren que són una eina per a poder realitzar un somni. I és que si alguna cosa he après
d’aquest treball és que amb uns texans es poden fer meravelles. Si a uns texans se’ls permet
estar arrugats, trencats, descosits, o fins i tot, bruts; serà perquè són el teixit predilecte del
mercat mundial. No hi ha cap altre teixit en el món al que se li permeti tenir aquestes propietats
físiques.

“Quan la gent es vesteix no pensa en el procés pel que ha passat la roba que porten. No
coneixen les dificultats dels primers passos del disseny; l’elecció del teixit i el traçat i la
col·locació de les peces del patró, l’increïble sensació de tallar el teixit, la unió dels conceptes
abstractes i la creació de la peça de roba final. Per mi cada pas d’aquest procés és especial”
Charlie Watkins, empresari d’una botiga de roba

Ha estat sorprenent veure tants processos diferents a l’hora de produir uns texans, tants
quilòmetres que han de recórrer les fibres per poder formar els teixits, la recerca que s’ha de
fer per dissenyar uns texans d’èxit, les etiquetes que s’han d’imprimir per distribuir els texans a
les corresponents botigues...
116

Porto texans, i tu?
Es diu que els pantalons de teixit texà són com un actor que interpreta milers de personatges
per satisfer als seus fans. Existeixen uns pantalons texans diferents per a cada personalitat i
persona. Però el que és igual en tots aquests pantalons són les quantitats de material que es
necessiten per confeccionar-los. Normalment es parla aproximadament de 2 metres de teixit de
denim, 191 metres de fil de cosir, 5 botons, 6 xapes de coure i 37 processos de confecció
diferents.

A més a més, voldria destacar la gran dedicació que tenen els treballadors del sector tèxtil. Ja
sigui cosint o innovant, tenen ganes de fer la seva feina el millor possible. Considero doncs, que
el treball elaborat ha servit també per obrir les portes a nous sectors laborals, per conèixer
d’una manera diferent aquestes feines. Ja sigui des del punt de vista d’una entrevista o d’una
explicació, però s’ha fet un tastet del dia a dia de cada treballador en una empresa o fàbrica de
texans. Dit d’una altra manera, durant alguns dies he tingut la sort de sentir-me part dins
d’aquest immens món de la moda

Amb les enquestes que s’han passat als joves, he verificat el que es plantejava sobre aquesta
peça de roba. Perquè normalment no coneixem exactament allò que ens envolta. Algunes de
les preguntes generades al llarg del treball, s’han anat resolent a mesura que es coneixia la
història del producte. I és que a vegades, el simple fet d’interessar-se per la història d’una peça
de roba, permet saber com ha arribat a aquest punt tan àlgid.

Un altre dels objectius del treball era aconseguir que els enquestats es qüestionessin tot tipus
preguntes sobre els texans. I que s’adonessin que no només són una peça de roba, sinó que
SÓN la peça de roba! Malgrat aquesta importància que desenvolupen els texans, segurament
tardaré molt de temps a tornar a parlar-ne, ja que aquest, ha estat el tema principal que he
tingut al cap durant molts i molts de dies.

Tot i així, desitjo a aquesta peça de roba, els texans, amb els que he passat tantes hores, que
segueixin vestint tantes o més cames que fins ara, que continuïn formant part de la nostra vida,
i que mai, mai s’aboleixin en una nova tendència. Com també creuen els joves enquestats, ja
que la gran majoria dels quals afirma que els texans són el nostre futur!
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La satisfacció d’estar realitzant les conclusions de la recerca que ha estat entre mans durant un
any, és profitosa. A mesura que el treball ha anat progressant, a part d’aprendre moltes coses
sobre els texans, m’ha permès millorar altres aspectes: la redacció, la interpretació dels textos,
la presentació del treball. A més a més, el treball de recerca ha comportat l’elaboració d’una
revisió bibliogràfica, i sobretot i més important ha insistit en l’acostament al pensament dels
professionals i experts.

Per altra banda, voldria realçar un últim concepte. El valor de l’aprenentatge de l’autonomia
personal i social en la recerca d’informació i la posterior síntesi. L’haver de buscar els
professionals, resumir la informació i ser capaç de trobar resposta a les preguntes plantejades
d’una manera autònoma, em fa millorar altres habilitats.

Si amb aquest treball alguna persona que pugui llegir-lo s’engresca a seguir investigant
qualsevol temàtica relacionada amb els texans i la seva extensió, o simplement es qüestiona
altres preguntes que no apareixen resoltes en aquestes pàgines, es poden plantejar nous
objectius des d’un altre punt de vista.

Resumint, cal destacar la gran experiència personal que ha estat redactar aquest treball, que
considero una molt bona vivència, i sobretot, molt enriquidora. Per això, crec que els pocs
moments d’estrès viscuts no deixaran petjada en el treball. Sobretot perquè he fruit elaborantlo, i dins de totes les coses apreses he intentat gestionar el temps de la millor manera possible.
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PROPOSTES DE MILLORA

Totes les recerques consisteixen en buscar, seleccionar i ordenar la informació d’una manera
coherent. Els texans, tema principal del treball, són peces de roba molt complexes, els quals
han necessitat llargs períodes de temps i d’investigacions per fer-los cada cop millors. És per
això, que si es pogués dedicar més hores a la seva recerca, s’obtindria un major aprofundiment
de cada apartat.
El treball queda obert a noves línies de recerca, de qualsevol àmbit, tot i que seria molt més
interessant obrir noves portes a l’actuació de productes químics o naturals sobre el teixit texà
per observar-ne noves propietats.
Començant per confeccionar uns texans complets, sotmetre’ls a noves investigacions de
tractaments, i en cas que fossin una idea innovadora, la possibilitat d’introduir-los al mercat.
Tot això suposaria un estudi molt més detallat dels apartats que componen tot el marc teòric.
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ANNEXOS
ANNEX 1 – FOTOGRAFIES DELS PROCESSOS

En aquest apartat hi figuren diferents esquemes o imatges preses o cedides pels professionals
dels diferents àmbits del món texà on s’ha estat.

Processos de fabricació de fils de cotó.

Diferents processos que tenen lloc a l’empresa Divuit.
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Tres moments diferents que han format part del treball. D’esquerra a dreta: Observació de
les fibres als laboratoris de l’UdG, visita al polígon industrial del Bershka per a l’entrevista,
quadre mostrat a una de les parets d’ETL Wash.

Els famosos introdueixen els texans a escala mundial.

L’empresa Divuit, com qualsevol altra, també dissenya cada temporada diferents
etiquetes que s’afegeixen a la part posterior dels pantalons. Es mostren deu etiquetes
que han estat escollides al llarg d’aquestes últimes temporades. Com podem veure, a
totes hi apareix el logotip (la lletra D) i el nom de la marca (Divuit). A partir d’aquí, el
dissenyador o dissenyadora pot improvisar qualsevol emblema de temàtiques diferents;
fins a obtenir un disseny que s’ajusti a la temporada i estil de la marca.
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Brodat i
etiqueta de
l’interior dels
pantalons.

Botons Divuit
cosits a diferents
teixits texans.
El contrast del
color del botó i
del teixit té un
paper molt
important.

Etiquetes tant de
composició com de venta
del producte.

Diferents costures i
brodats a les butxaques.
A vegades, s’acompanyen
d’algun brillant o pedra.

127

Porto texans, i tu?

ANNEX 2 – MODELS DE TEIXITS

Es creu que l’explicació feta anteriorment a la part pràctica ha d’anar acompanyada dels
resultats treballats i obtinguts. Per tant, en aquest annex, s’ha cregut necessari haver-hi
d’incloure aquestes mostres dels diferents rentats que es van aplicar, i quin va ser el producte
final.

1) TEIXIT TEXÀ NORMAL

2) TEIXIT DESCRUAT

3) TEIXIT STONE

4) TEIXIT DOBLE STONE
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ANNEX 3 – MODELS D’ENQUESTA
Idioma: Català
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Idioma: Castellà
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Idioma: Anglès
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Idioma: Francès
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ANNEX 4 – DOCUMENTS OFICIALS

Model de disseny texà de Divuit.
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PRESENTACIÓ TREBALL DE RECERCA A L’ESCOLA

Enllaç al vídeo utilitzat en l’exposició oral:

http://www.youtube.com/watch?v=mXc8En8Eea8&list=FLZDf_T85jwfDOXorshZWgug&index=2

Enllaç al Prezi emprat en la presentació:

http://prezi.com/xjjziszzrqku/porto-texans-i-tu/
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