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Màquina Wertheim
Màquina de cosir amb base de ferro,
suport de fusta i màquina també de
ferro.
La màquina de cosir està decorada
amb motius florals pintats
directament sobre la màquina. A la
base hi ha quatre rodes que
permeten moure aquest aparell de
manera més àgil.
Als peus de la màquina, al pedal, hi Registre: H-2402
ha una representació inintel·ligible Datació: primera meitat segle XX
que podria ser un home amb martell. Dimensions:
98 cm x 88 cm x 51 cm (conjunt)
21 cm x 29 cm (màquina de cosir)
Al taulell (o base de la taula) de fusta
77 cm x 88 cm (base)
hi ha incrustats diferents motius
ornamentals (geomètrics) en
Font d’ingrés: Fàbrica Sederies Vilumara l’Hospitalet
marqueteria (molt senzills).
Data ingrés: 1972

“L'empresa Jos Wertheim va ser fundada el 1860 a Frankfurt per a fabricar màquines de
cosir. Deus anys mes tard, el 1870 es crea a Barcelona la casa filial Wertheim per a la venda
de màquines de cosir a càrrec del fill del creador de la marca. El 1900 es va iniciar la
fabricació de complements de màquina de cosir i el 6 de febrer de 1920 es va constituir a
Barcelona la societat Ràpida. La fosa de ferro es va inaugurar el 1929 i va funcionar fins el
1969. El 1949 Rápida va iniciar la fabricació de la màquina de cosir Singer per a la
companyia Singer de màquines de cosir.
La introducció de la màquina de cosir, tant a les fàbriques tèxtils com a l'àmbit domèstic va
suposar un gran avenç. Per una banda, va possibilitar l'accés de les dones al món laboral i
va permetre que ajudés des de casa a l'economia familiar. Per l'altra, va permetre l'aparició
de les botigues de venda al detall i de la moda prêt à porter”. (Patrimoni Cultural –
Ajuntament del Prat de Llobregat)
http://ow.ly/dvoX30qfaSb
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Observacions
Aquesta peça ha estat exposada a la mostra “Parèntesi? L’Hospitalet abans i després de la Guerra
civil espanyola” entre els dies 18 de juliol i 3 de novembre de 2019.
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Museu de l'Hospitalet
Casa Espanya. c. Joan Pallarés, 38
Dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
L'Harmonia. Pl. Josep Bordonau, 6
Dimarts a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
cultura.museu@l-h.cat
t. 93 403 61 10
http://www.museul-h.cat

MUSEUS EN LÍNIA
http://ow.ly/R3I930hQRhu
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