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ESQUEMA DE TREBALL
La primera part del treball desenvolupa breument una mirada per la història del vestit
DPEODLQWHQFLyGHLOāOXVWUDUODGLYHUVLWDWG¶LQGXPHQWjULHVTXHV¶KDQGRQDWDOOODUJGHOD
historia per mostrar encara que sigui superficialment ± doncs aqXHVW QR pV O¶REMHFWLX
del treball.- la relació que hi ha entre les circumstàncies socials i el vestuari.
A fi i efecte de veure una mica quines son les idees fora del nostre moment històric he
reproduït la entrevista informal que vaig tenir amb Marta Rovira que ajuda a situar-nos
HQO¶XQLYHUVGHO¶KRPHSRVWPRGHUQGHOVHJOH;;,

INTRODUCCIÓ
Objectiu
/¶REMHFWLXG¶DTXHVWWUHEDOOpVH[SRVDUHOTXHKHDQRPHQDW³)DVKLRQ&XW´(QODPHVXUD
que penso que és una idea innovadora DO OODUJGHO WUHEDOO PLUDUp G¶H[SOLFDU OHV seves
característiques en general posant més enfasi en allò que fa que un model esdevingui
0RGD³IDVKLRQFXW´SHUSRGHUMXVWLILFDUDL[tHOTXHODIDGLIHUHQWLinnovedora.
3HUDVVROLUO¶REMHFWLXKH SHQVDWTXHODPLOORUPDQHUDpVFUHDULFRQIHFFLRQDUXQD línia
de vestits com a mostra. En aquest sentit doncs, voldria deixar clar que malgrat els
models poden tenir un valor estètic per si mateixos al qual no he renunciat en cap
moment, la intenció general dels vestits que presento no és buscar el grat o desgrat
del públic, ni una miradD H[FOXVLYDPHQW HVWqWLFD HQFDUD TXH WDPEp VLQy TXH VH¶OV
consideri i validi com un exemple, una concreció, encara que senzilla però honesta del
que és realment una proposta a un nivell superior: la Fashion Cut.
Així doncs podem dir que el verdader objectiu general del meu treball és explicar amb
XQH[HPSOHGHSURGXFFLyDO¶DPSDUG¶XQIXWXUGHVHQYROXSDPHQWODLGHDTXHH[SUHVVD
OD)DVKLRQ&XWHQWDQWTXHXQDQRYDLDFWXDOFRQFHSFLyGHO¶~VGHOYHVWXDUL
No cal dir que els vestits que es presenten també esdevenen propostes de disseny;
són una avaluació en si mateixa de les textures, una aposta cromàtica, hi ha una tria
FUHDGRUDHQODWHPSHUDWXUDGHOWDOOHQFDUDTXHQRPpVG¶XQDIRUPDVHFXQGjULDGRQFV
la pretensió és ser una mostra GLVFUHWDG¶XQQRXVHQWLWXQDQRYDGXFWLOLWDWGHOYHVWXDUL
oportuna, humana, sociològicament propícia per al segle XXI.

Fashion Cut:
Els vestits que presento doncs tenen com a rerefons la idea de la Fashion Cut.
)DVKLRQ&XWYROGLUOLWHUDOPHQW³PRGDTXHHVWDOOD´³PRGD retallable´DSHOāODQWDOD
LGHDG¶XQDUREDTXHHVUHWDOODLHVUH-conjunta.
Dit això una roba, un model esdevé Fashion Cut quan cadascún dels seus elements
del vestuari, cadascuna de les seves peces, té com a mínim dues funcions com a
peça, o tot i fer la mateixa funció, per la seva capacitat de transformació, pot ser
utilitzat com a mínim en dos ambients diferents.
(QDTXHVWVHQWLWXQDSHoDWpGREOHIXQFLRQDOLWDWTXDQDSDUWLUG¶XQDPRGLILFDFLyTXHQR
força el tall ni el patronatge de la peça DPE O¶DMXW VL V¶HVFDX G¶DOJXQV HOHPHQWV GH
sujecció afegit, pot ser utilitzat com dues peces diferents.
3  
  

Treball de recerca: Fashion Cut  
  
'LWG¶XQDDOWUDPDQHUDODOzJLFDGHOHVGXHVIXQFLRQVFRQYLXHQXQDPDWHL[DUREDGH
forma harmònica i alhora potencialment suggerent a O¶DEDVWLGLVSRVLFLyGHODFUHDWLYLWDW
i/o traça performativa GHO¶XVXDUL
Sense entrar en detalls però un exemple podria ser una faldilla llarga que també pot
VHU XWLOLW]DGD FRP XQD FDSD R HO FDPDO G¶XQ SDQWDOy TXH DPE PROWD OOLEHUWDW SRW VHU
utilitzat com un buff extremat.
En segon lloc, quant parlem de la diversitat de contextos fem referència a quan una
SHoD D SDUWLU G¶XQD YDULDFLy SUHGHWHUPLQDGD SHO GLVVHQ\DGRU SRW VHU XWLOLW]DGD DPE
excel·lència en dos àmbits diferents. Una mateixa peça pel matí pot tenir un registre
més formal, de treball per exemple, imaginem-nos la paUWGHGDOWG¶XQvestit jaqueta, i
per la tarda aprofitant la seva reversibilitat es transforma en una jaqueta esport per
anar a fer una passejada. Parlaríem HQ DTXHVW FDV G¶XQD ³traductibilitat´ dels usos
segons el context.
La Fashion Cut és una idea que aposta per les possibilitats, els dobles usos, la
polivalència, la versatilitat, el fluir de les imatges, la transmutació, la flexibilitat, la
resinificació del vestuari al servei de la LGHQWLWDWGHO¶XVXDULHOGHOVHJOH;;,TXHYLXHQ
un context canviant, líquid, de premisses GqELOVLTXHV¶LGHQWLILFDDPEDOOzTXHOLIDFLOLWD
els canvis, amatent doncs als nous llenguatges i al renaixement constant.
Així doncs la Fashion Cut apunta des de la seva essència, com una eina més de la
identitat del nostra moment històric, al valor del canvi.

Un treball de recerca:
)LQDOPHQW YROGULD WUDFWDU G¶H[SOLFDU TXH OD )DVKLRQ &XW pV XQ 7UHEDOO GH 5HFHUFD
Perquè un treball esdevingui un treball de recerca ha de complir amb dues condicions:
Novetat i perspectiva.
0¶DJUDGDULDIHUQRWDUTXHPROWVRYLQWHVWpODtemptació de jutjar els treballs de recerca
GH O¶jPELW GH OD FUHDWLYLWDW EXVFDQW-ne la seva bellesa. Sovint doncs els treballs de
recerca creatius VyQ ERQLFV  ³FUHDWLYDPHQW ERQLFV´  SHUz PDVVD VRYLQW FRP D
propostes els hi falta densitat. En aquest sentit voldria apel·lar al discurs i jutgin la
Fashion Cut no només per la bellesa, que potser en té, sinó per la seva densitat de
sentit indiscutible.
La Novetat radica quan la Fashion Cut aporta un element diferencial a un nivell
HSLVWHPROzJLF XQ QRX ~V L VHQWLW GHO YHVWXDUL L DL[t  WpHO YDORU G¶LQWHQWDU REULU XQ QRX
camí, i perspectiva quan com a conseqüència del primer pas, dona totes les eines
peUTXqTXLKRFRQVLGHULVHJXHL[LSURJUHVVDQWHQO¶XQLYHUVTXHDEDVWDODLGHDPDUH
La densitat de la proposta està doncs en O¶~V. Un ús conWHPSRUDQLTXHPDLV¶KDGRQDW
a la història del vestuari; un ús actual que sorgeix del protagonisme FUHDWLXTXHO¶XVXDUi
Wp HQ UHODFLy D OD SHoD TXH DFDEDUj WHQLQW /¶XVXDUL HVGHYp SDUW SULQFLSDO GHO SURFpV
SURGXFWLXLFUHDWLX/DSURSRVWDWUDFWDDO¶XVXDULFRPHOTXHUHDOPHQWpVDOJ~TXHHV
coneix, que coneix el seu cos i li dóna el valor exacte que té com element de
comunicació en una societat fonamentalment comunicativa; la societat del segle XXI,
que determina el missatge atès que sap el què vol dir i comunicar amb la roba
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Quan hem revisat la història hem pogut constatar el paradigma estètic que es proposta
en cada moment i els lligams entre aquest i els fets històrics; un paradigma que
esdevé univers de sentit alhora que al seu torn posa en crisi els models anteriors.
)LQDOPHQWYROGULDIHUQRWDUTXHVRFFRQVFLHQWTXHODSURSRVWDHVWjHQODOtQLDG¶DOWUHV
creadors que han obert una porta similar ± SHUDL[zSDUORGHOVDQWHFHGHQWVDO¶DSDUWDW
³$LUHVGHIDPtOLD´- però aquesta precisament és la seva vàlua doncs serà un cop posat
HO SXQW ILQDO HO PRPHQW G¶RIHULU O¶8QLYHUV &XW DO PyQ FUHDWLX DO PHUFDW DOV XVXDULV
finalment VLV¶HVFDXLTXHHOOVHQGRQLQOHVIRUPHVILQDOV

ANTECEDENTS. AIRES DE FAMÍLIA
La Fashion Cut és filla del seu temps. Neix en un moment de crisi econòmica i alhora
V¶LQVSLUD HQ HOO DO TXDO G¶DOJXQD PDQHUD KL VHUYHL[ FRP D UHDFFLy L LQVWUXPHQW YHLHP
com.
'¶HQoj HO  KHP HQWUDW HQ XQD LPSRUWDQW FULVL HFRQzPLFD D QLYHOO JOREDO TXH KD
afectat fortament les bases econòmiques i de consum de moltes famílies. La Fashion
&XW G¶DOJXQD PDQHUD pretén ser un bé adaptat a aquest element de restricció
econòmica en la mesura que un sol producte té diverses i diferent utilitats. Amb un sol
vestit es com si en tinguessis varius. Ve a ser una mena de 2 x 1 de O¶HQJLQ\HULD
estètica.
La Fashion Cut és una nova mirada especialment ajustada a un nou paradigma
històric ± el de la crisi econòmica.- però no va sola en aquest intent sinó que fa
KDUPRQLDLHVFRQVWHOODDPEG¶DOWUHVSURSRVWHVTXHPLUHPDTXtG¶DSXQWDUEUHXPHQW
/D IDVKLRQ &XW KLVWzULFDPHQW V¶LQVFULX HQ OD postmodernitat. La postmodernitat és
període històric en el que vivim i que es caracteritza com un distanciament significatiu i
radical de la modernitat. En paraules de Jenks;
³/D SRVWPRGHUQLGDG HV OD pSRFD GHO GHVHQFDQWR TXH LPSOLFD XQD UHQXQFLD GH ODV
utopías \GHODLGHDGHSURJUHVR´³6HUHFRQRFHQORVOtPLtes de las ciencias modernas
en cuanto a la generación de conocimiento verdadero, acumulativo y de validez
universal.../... el posmodernismo defiende la hibridación, la cultura popular, el
descentramiento de la autoridad intelectual y científica y la desconfianza ante los
JUDQGHVUHODWRV´
'¶XQD EDQGD OD Fashion Cut pren el lideratge quan sintonitza perfectament amb
conceptes troncals de la nostra societat;
5HXWLOLW]DU³pVO¶DFFLyGHWRUQDUDXWLOLW]DUHOVEpQVRSURGXFWHV/DXWLOLWDWSRWYHQLUSHU
O¶XVXDUi mitjançat una acció de millora o restauració, o sense modificar el producte si és
útil per a un nou usuari. En una visió ecologista del món, la realització és el segon pas
HQ O¶DFFLy GH GLVPLQXFLy GH UHVLGXV VHQW HO SULPHU OD UHGXFFLy´ (O FRQFHSWH GH
realització és un element definitori de la Fashion Cut, doncs té com base el reutilitzar
moltes vegades una mateix peça o part del vestit en un nou format i/o funció.
0XOWLIXQFLRQDOLWDW (V GLX G¶DOOz TXH SRW WHQLU diferents funcions. En aquest sentit fem
referència aquí a tots els conceptes associats i que defineixen perfectament la
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)DVKLRQ GLYHUVLWDW G¶LGHQWLWDWV SOXUDOLWDW GLYHUVLILFDFLy SURFpV GLjOHJ G¶HVWLOV  HQ HO
FDV GH OD )DVKLRQ &XW DL[z HQ OD PHVXUDTXH KRGHWHUPLQD O¶XVXDUL pVFRQVWDQW L no
SRGULDHQWHQGUH¶VG¶XQDDOWUHPDQHUD ,QWHUFRPXQLFDFLy
Mestizatge. La comunicació de diferents llenguatges estètics, un diàleg constant entre
essències i models que atorgHQDO¶XVXDULHOOLGHUDWJHG¶XQDQRYDSRVVLELOLWDWREDUUHMD
de parles estètiques.

Com dèiem DEDQVDOWUHVFUHDGRUVKDQREHUWDTXHVWFDPtDEDQVLG¶DOJXQDPDQHUDKL
WURERUHVSHFWHG¶HOOVFHUWV³DLUHVGHIDPtOLD´
Tomoko Nakamichi
Sota la nomenclatura de patronatge contemporani apareix amb força el originalíssim
treball de Tomoko NakamichLGLVVHQ\DGRUDG¶RULJHQjaponès; que en els darrers anys
KDGHVHQYROXSDWODSURSRVWDGHOV³WHL[LWVHOjVWLFVLGHSXQW´(OSDWURQDWJHMDSUHVHQWD
unes modificacions que dóna com a resultat una peça de teixit elàstic que
potencialment pot transformar-se en tot allò en el que el nostra propi cos el vulguis
convertir.
Així doncs no és una mera proposta de colors sinó XQQRX~VTXHV¶DMXVWDDOVWHPSV
quan veiem que la seva màxima característica, la ductilitat, fa que el protagonisme
recaigui en el usuari; la persona és O¶KRQUD; el vestit esdevé metàfora de sentit dins del
cos, com la petjada de la platja parla del seu peu.
No cal dir que les propostes de Tomoko tenen un aire màgic. Recomanem investigar
O¶REUDGHO¶DXWRUDWUDYHVGHOVVHXVWH[WRV3DWWHUQ0agic.
Els vestits transformables de núvia
Avui en dia veiem moltes
innovacions en el món de la moda
per a núvies i descobrim una
tendència en vestits de núvia que
es transformen per lluir dos
models: un per a la cerimònia
eclesiàstica, més reservat i
formal, i un altre per a la festa.
/D SURSRVWD RIHUHL[ D O¶XVXjULD
tenir dos vestits en un. Es tracta
GRQFV G¶XQD RSFLy GH YHVWLWV
transformables
³OXFLUHOGtDGHVXERGD dos vestidos diferentes han creado una opción de vestidos
transformables que se adaptan, ya sea quitándole algunas capas de faldas, soltando
algunos lazos o simplemente desabrochando alguna cremallera´
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Vestits transformables
'HSDWURQDWJHLHODERUDFLyPROWVHQ]LOOD(VWUDFWDG¶XQYHVWLWFUHXDW
³ es solo cortar tres agujeritos (dos para los brazos y otro para el cinturón) y
redondear las esquinas. Les dejo el molde y como ponérselo, supongo que lo sabrán
hacer sin mas instrucciones.

Més vestits transformables
Els vestits transformables, son peces o vestits que tenen diferents usos; es poden
utilitzar en diferents formes; o sigui que el client acaba tenint diferents vestits en un de
VRO(VSDUODGH³0XOWLSUHQGDV´L³0XOWLYHVWLGRV´

Hi ha una web que explica com fer-los. Certament aquesta proposta és molt similar a
OD )DVKLRQ &XW )HP XQD OHFWXUD G¶XQD GH OHV SURSRVWHV  SRGHX IHU OD FRQVXOWD HQ
aquest link) http://vctryblogger.blogspot.com.es/2011/02/capa-convertible-swing-wrapde-free.html
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³En esta oportunidad tenemos una capa que además puede usarse como chaleco,
top, minifalda, o blusa cruzada. Es muy fácil de hacer.
Necesitan tela símil gasa de 150cm o mas de ancho (unos 1,7m), forro (opcional), un
cordón fino de algodón (opcional, puede usar la misma tela para confeccionar uno) y
maquina de FRVHUTXHFRVD]LJ]DJ FRQUHFWDVHSXHGHGHVKLODFKDU ´
El YDORUDIHJLWGHOD)DVKLRQ&XWpVTXHWUHEDOODDPEPpVG¶XQHOHPHQWDOKRUDODTXDO
cosa dóna més perspectives de convertibilitat. La Fashion Cut ofereix diferents peces
treballades sota aquest concepte però en convocatòria alhora. En aquest sentit doncs
HVWUDFWDULDG¶XQFRQFHSWHPpVHYROXFLRQDWTXHDOVHUPpVdúctil permet més espai de
creixement la qual cosa el situa en un nou concepte. Si filem més prim; alhora la
proposta de Fashion Cut es moXHQXQFRQFHSWHPpVG¶DOWDFRVWXUD- hi ha una forta
aposta per mantenir un nivell.- PHQWUHTXHDTXHVWDSURSRVWDHVPDQWpHQO¶jPELWGHHO
treball i les habilitats personal.
Us mostro un altre exemple on es pot veure clarament ± he posat un tros del text.DTXHVWDYRFDFLyPpVGH³WUHEDOOPDQXDO´GHEDL[DFRVWXUD
³Les traigo otro multivestido, es muy fácil de hacer. Lleva muy poca costura, y puede
hacerse en un ratito en caso de necesitar un vestido rápido para una "emergencia".
Seguro lo han visto, porque lo han usado varias famosas, aunque es probable que no
se hayan dado cuenta de que era transformable. Espero que esto ayude a las
principiantes a hacer pequeñas modificaciones en los patrones que encuentran para
lograr cosas distintas
Luego coses los hombros y cierras el lateral desde bajo sisa hasta la cadera (marcado
con línea negra en el diagrama). Luego los 4 agujeritos para pasar las tiras de un lado
al otro y queda pronto (dos a los lados de la cintura y otros en la misma línea en los
extremos, donde están los puntos violeta, en ambas capas de la tela), sin cortar la
FRVWXUD´
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Moda Convertible. Mimètik.
Mimètik
Bcn és una cadena de botigues que
dissenyen
vestits
convertibles
.
Introdueixen petits canvis ho moviments
basats en la reversibilitat de les peces.
Aquesta és una proposta molt
LQWHUHVVDQW L TXH V¶DFRVWD IRUoD D OD
meva proposta.
A més els preus son força competitius i
els models són molt portables. Així
doncs, la reversibitat i els dobles usos
son la clau de volta de la proposta
convertible de Mimètik Bcn. Quant a la
diferència amb la Fashion Cut és que a
la proposta de Mimètik Bcn les peces no
canvien de funció; hi ha una
transformació de la peça que la mostra
diferent per poder mostrar-VHDJXVW GH O¶XVXDri en un altre context com si es tractes
G¶XQDDOWUHSHoDXQefecte PLPqWLFDPEO¶HQWRUQSHUzODSHoDQRFDQYLODIXQFLy
3HU H[HPSOH XQD IDOGLOOD FRQYHUWLEOH TXH MXJD DPE OD UHYHUVLELOLWDW L D O¶KRUD DPE OHV
llargades; però segueix sent una faldilla. A la Fashion Cut, i aquesta és la diferència,
les peces es transformen en altres peces. Una faldilla pot esdevenir un top o un barret.
En aquest sentit, la Fashion ofereix més potencialitat a la peça i, alhora, més llibertat a
OD FUHDWLYLWDW GH O¶XVXDri. ( consultar a la bibliografia la pàgina web de mimètik Bcn.
http://www.mimetikbcn.com/ps/en/25-gala-milu.html

Moda ecològica
eV WUDFWD GH O¶LQFUHPHQW GH O¶~V GH OHV ILEUHV QDWXUDOV HQ OD URED (O UHFLFODWJH GH
PDWHULDOV WDPEp KD HVWDW LPSRUWDQW ERVVHV GH SOjVWLF SDSHU G¶DOXPLQL R WHL[LWV
fàcilment degradables en general.
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Dissenyadora de roba de núvia youtube
Com dèiem DO¶LQLFLG¶DTXHVWDSartat, la proposta de Marta Rovira V¶DMXVWDperfectament
DOVPDWHL[RVSULQFLSLVG¶DFWXDOLWDWTXHODIDVKLRQ&XWHQODPHVXUDTXHODFUHDGRUDID
XQDUREDTXHSHUPHWHOUHFLFODWJHSHUSDUWGHO¶XVXDUL/DGLIHUqQFLDDPEODIDVKLRQ&XW
és que no és un procés de doble direcció, reversible. El vestit de núvia pot ser
reutilitzat com un vestit de carrer però no està pensat perquè torni a esdevenir vestit de
núvia. Alhora, la creadora circumscriu la seva idea als vestits de núvia.
Moda i tecnologia. Una de les principals aportacions per a la moda vindrà de mà de
les noves tecnologies que aconseguiran crear teixits gairebé intel·ligents. Un exemple
són els teixits amb microcàpsules. Consisteix en insertar les microcàpsules entre les
linies dels teixits aportant així a la roba infinitat de propietats tantes com variacions de
càpsules hi ha.
Per exemple, està sortint al mercat roba que repèl els mosquits, amb propietats antiestrés o amb efecte fred per lluitar contra la calor. Fins i tot hi ha llençols amb efectes
DIURGLVtDFV 7DPEp  SRGHP SDUODU GH O¶DSOLFDFLy GHOV /('6 D OD URED L D OHV VDEDWHV
així com la roba amb fibra òptica, vestits que incorporen plaques solars, etc.
$WDOOG¶DQqFGRWDGHVWDFDUHO³7KH/LYLQJ'UHVV´XQYHVWLWGHODFDQWDQW/DG\*DJDTXH
HVPRYLDVRODEDVHG¶XQVLVWHPDGHSROLWJHVLFDEOHVDFFLRQDWVSHUXQPRWRUHOqFWULF
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HISTORIA DE LA MODA
Introducció
/¶REMHFWLX GH OD EUHX UHYLVLy històrica que ve a continuació és mostrar els elements
claus dels diferents estils indumentàries de cada època. Aquesta revisió històrica
ens ha premés entendre la moda més enllà del sentit restrictiu que té massa sovint; a
saber: sèrie de variacions sotmeses a la fantasia dels seus creadors i els capricis dels
usuaris; i entendre-la en la seva complexitat.
+HP HODERUDW OD UHYLVLy KLVWzULFD SUHQHQW FRP D EDVH XQD KLVWRULRJUDILD G¶Occident en
una seqüència tradicional que inclou Europa i, a mesura que ens DFRVWHPDO¶DFWXDOLWDW
també els Estats Units. Per aquesta tasca he agafat com a referència la obra de
Françoise Boucher Historia del traje en occidente.
En general els textos que pretinen explicar la historia de la moda expressen una primera,
i no poc important dificultat, la manca de bibliografia completa i actualitat. Les fonts
historiogràfiques són quasi sempre indirectes; fonts secundàries. Sabem del vestir a
partir de reproduccions pictòriques, descripcions literàries, representacions alienes
pròpiament al vestir. Alhora hi ha una clara dificultat de trobar un vocabulari propi.
$ IL L HIHFWH G¶HVWUXFWXUDU HO PDWHULDO TXH SUHVHQWHP KHP HVFROOLW GXHV SDXWHV G¶HQ
Françoise Boucher, els cinc arquetips històrics i el moment en que apareix la Moda.
Quant els arquetips;
·El vestit drapejat; DQRPHQDWWDPEpIORWDQWTXHV¶REWpTXDQHQVHQURWOOHPXQDSHOORQD
WHODDOYROWDQWGHOFRV(QDTXHVWFDVWUREHP³des de el shenti egipci y el himation griego
al SDUHRGH7DKLWt´
·El vestit encaixat; IHW G¶XQ VROD SHoD  GH SHOO R GH WRW O¶DPSOH GHO WHL[LW  FRQVWD G¶XQ
IRUDW SHU SDVVDU HO FDS TXH GHVFDQVD VREUH OHV HVSDWOOHV 7UREHP HQ DTXHVW FDV ³OD
paenula romana, la huque (sobrevesta) de la Edat Mitjana \HOSRQFKRGH$PpULFD´
·El vestit cosit i tancat; format per diferent amplades GH WHL[LW OOHXJHU DPE ³KHFKXUDV´
DPRWOODGHV DO FRV L DPE PjQLJXHV 7HQLP HQ DTXHVW FDV´HO NKLWRQ JULHJR OD W~QLFD
MyQLFDODEOXVDiUDEHODEOXVD\ODFDPLVD´
·El vestit cosit i obert; amb amples de teixit cosits en sentit longitudinal, sobre posat a
G¶DOWUHVSUHQGHVLRFUHuades per davant. Trobem en aqueVWFDV³FDIWiQWXUFRRDVLiWLFR
ODWXOXSDUXVD\ODOHYLWDHXURSHD´
·El vestit-funda; ajustat al cos i a les extremitats especialment a les cames.
El mateix Boucher conclou que eOVDUTXHWLSVQRV¶KDQVXFFHwWO¶XQUHUHO¶DOWUHHQHOWHPSV
QL WDQW VROV VREUHSRVDWV eV D O¶qSRFD PRGHUQD TXDQ KHP WUREDW YHVWLWV FRPSRVWRV
PLWMDQoDQWODFRPELQDWzULDG¶DTXHVWVDUTXHWLSXV
)LQDOPHQWWDPEpGHVWDFDUO¶DSRUWDFió de Boucher quan diu que és cap el 1520 ( segle
;9, LDPEO¶DSDULFLyGHOvestit curt quan podem parlar de la primera manifestació de la
Moda.
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ELS GRECS
El poble grec va crear unes formes de
civilització que van servir de model a
O¶(XURSDRFFLGHQWDODSDUWLUGHOUHQDL[HPHQW
Les UHVWHV TXH FRQVHUYHP G¶DTXHVWD
civilització són molt més nombroses i
completes que les de les civilitzacions de
O¶2ULHQWPLWMjHVSHFLDOPHQWWH[WRVHVFULWVHQ
grec clàssic perfectament coneguts i
traduïts.
Curiosament un dels problemes mes
importants que planteja el poble Grec són
les seus orígens.
Sense una certesa
absoluta es a partir de les troballes
anteriors al segle VIII aC que se suggereix
la existència de dues civilitzacions que
SRGULHQ FRQVWLWXLU O¶RULJHQ GH SREOH JUHF OD
cretenca o minoica i la micènica.
Per les excavacions realitzades a la Illa de
Creta pV SRW SDUODU G¶XQD FLYLOLW]DFLy ULFD L
GHVHQYROXSDGDTXHV¶DQRPHQDPLQRLFDTXH
Princep sacerdot de Cnossos
es remuntaria al 2.600 abans de Crist. Les
restes de les ciutats de Cnossos, Faistos,
Hagia Triada ens aporten coneixements de
com vivien els seus ciutadans així com belles decoracions en pintures al fresc en
HVFHQHV GH OD YLGD TXRWLGLDQD 7DPEp UHVWHV G¶(QWHUUDPHQWV DPE WRPEHV UHVWHV GH
ceràmiques pintades i decorades amb figures, abundants objectes de coure i bronze.
Alhora a la Grècia continental va existir una antiga civilització neolítLFD TXH FDS DO¶DQ\
2.600 aC ja posseïa O¶objecte de bronze. Sabem per les troballes que vivien en
importants nuclis emmurallats dalt de turons (Micenes, Pilos). Que usaven armes de
bronze i Carso tirats per cavalls. De seguida varen contactar amb la civilització Cretenca
G¶RQYDQSHUGUHSDUWGHOHVVHYHVPDQHUHVFXOWXUDOVFRPSHUH[HPSOHO¶HVFULSWXUDOLQHDO
B.
El món de ODFLYLOLW]DFLyFUHWHQFDLPLFqQLFDYDVHUGHVWUXwWFDSDO¶DQ\a.C per una
nova invasió que també procedia del nord i que va irrompre de manera violenta a Grècia:
eren doris. Aquests pobles són la darrera onada de gent de llengua grega que va entrar
D *UqFLD 0ROWD JHQW YD KDYHU GH IXJLU GDYDQW G¶DTXHVWD LQYDVLy L YDQ SDVVDU D IXQGDU
FLXWDWVDOHVFRVWHVG¶¬VLD0HQRUPHQWUH*UqFLDYDHQWUDUHQXQDHWDSDGHGHFDGqQFLDL
endarreriment
(OSREOHJUHFYDVHUXQSREOHG¶HPLJUDQWVIXQGDGRUVGHFROzQLHV8Qa colònia grega era
FUHDGD SHU XQ JUXS G¶HPLJUDQWV TXH procedien de la mateixa polis (que anomenàvem
metròpolis, és a dir, polis mare). Aquests emigrants es desplaçaven per mar i
V¶LQVWDOāODYHQ D Oes regions costaneres que compliHQ DOJXQ G¶DTXHVWV GRV UHTXisits:
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disposar de terres aptes per al conreu i estar ben situades per al comerç marítim.

/DEDVHHFRQzPLFDGHODSROLVJUHJXHVDO¶qSRFDFOjVVLFDYDFRQWLQXDUVHQWO¶DJULFXOWXUDL
a moltes polis, els grans propietaris van continuar sent els amos i senyors de la situació;
SHUzQ¶KLYDKDYHUG¶DOWUHV± HOFDVPpVFRQHJXWpVHOG¶Atenes- on, durant el segle V, va
SUHGRPLQDU HO SURSLHWDUL UXUDO DPR G¶XQD H[WHQVLy GH WHUUD GH WLSXV PLWMj $TXHVW
camperol dedicava una part de la seva terra a conrear els cereals que necessitava per
alimentar-VH SHUz WHQLD XQD DOWUD SDUW SODQWDGD GH YLQH L G¶ROLYHUD TXH SURGXwD XQ
H[FHGHQWGHYLLG¶ROLSHUYHQGUH$TXHVWWLSXVGHFRQUHXYDGRQDUDDTXHVWVFLXWDGDQV
mitjans una evident independència econòmica.
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En algunes polis privilegiades per la seva situació geogràfica (Corint, Atenes, Siracusa,
7jUHQWHWF KLYDKDYHUDPpVDPpVXQYHULWDEOHGHVSOHJDPHQWG¶DFWLYLWDWVFRPHUFLDOVL
industrials. Atenes exportava vi, oli i ceràmica i va esdevenir el centre econòmic més
LPSRUWDQW GH OD 0HGLWHUUjQLD RULHQWDO /¶H[SORWDFLy GH OHV PLQHV GH SODWD GH /jXULRQ
proporcionava als atenesos numerari abundant per a les activitats comercials que havien
de portar a terme.
La vestimenta bàsica dels grecs, tant per a homes com per a dones, consistia en una
Chiton .

Chiton
El Chitón és una túnica llarga subjecta amb un cinturó i amb una fíbula DO¶DOoDGDGH
O¶HVSDWOODLDVREUHXQhimatión TXHHVWUDFWDYDG¶XQDFDSDTXHHVVXEMHFWDYDDPEXQD
clàmide. Hi havia robes de diversos colors però les més utilitzades eren les de color cru
amb franges o sanefes de color. Als peus duien sandàlies que consistien en una sola de
cuir amb tires per a subjectar-les als peus i turmells. En base a aquesta vestiPHQWDV¶KL
podien incloure altres elements que actuarien coma distintiu de la classe a la qual es
pertanyia; per exemple, el pilos, un barret tipus bonet que feien servir els artesans.
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Diferents maneres de col·locarse una Chiton

Les dones duien el chitón ajustat fins la cintura,
remarcant aquesta amb un cinturó, amb la faldilla
ampla i amb vol a base de plecs. Fèiem servir
també una mena de banda al pit, anomenada
strophium, que actuava com a sostenidor.
Les joies eren una part molt important, ja que era
on les dones demostraven quanta riquesa tenien.
3HUODVHYDEDQGDHOVSHQWLQDWVHUHQWDPEpG¶HVWLOV
diversos, sovint recollits elaborats ( de vegades fins
LWRWV¶XWLOLW]DYHQSRVWLVVRV L
adornats amb diademes.
En el cas dels homes, el chitón era més curt i portaven a sobre el palio que era un
mantell curt i sense mànigues.
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ELS ETRUSCS  
(OV (WUXVFRV YDQ GRPLQDU OD ,WjOLD FHQWUDO HQWUH HOV VHJOHV 9,,, L 9, D& G¶HOOV HV
conserven importants peces funeràries com el sarcòfag dels esposes trobat a
Cerveteri.
El poble etrusc va rebre en aquest cas poca influència grega més habiat cretenca.
Utilitzen tratjos cosits com si fosin drapejats. Vestits túniques (700-575 a.C) fins la
Toga ( semicircular, de tela ) 9DVHUO¶DQWHFHGHQWGHODtoga romana més rectangular
com un mantell. Les dones usaben uns vestits llargs i ajustats, sense cinturó i amb una
SHWLWDREHUWXUDDO¶HVTXHQDTXHHVWDQFDYDDPEFLQWHV6REUHGHOYHVWLWV¶XWLOLW]DYDXQ
mantell llarg i rectangular que servia alhora per cobrir el cap. Quant al calçat fins que
no copien les sandalies utilitzaven unes botes altes amb cordons amb les puntes
aixecades pròpies de O¶¬VLDPHQRU.

ROMA
Quan va nèixer Roma, al segle VIII a. C era un conglomerat de cabanes de pastor que
RFXSDYHQXQDVqULHGHSXMROVDOYROWDQWG¶XQLQGUHWHVWUDWqJLFLDSWHSHUWUDYHVVDUHOULX
Tiber.
Al segle VII a. C aquesta ciutat, dominada pels etruscos, va veure crèixer la seva
riquesa (es comencen a cultivar les zones circumdants) i la seva força; la ciutat
V¶HQPXUDOOD
Un cop independitzada del poder etrusc, al segle VI a. C, la ciutat va passar a ser una
població important de la itàlia central, gràcies principalment al control que exercia
sobre un centre important de comunicacions.
En aquesta època la ciutat va organitzar el seu sistema polític en forma de república
amb una oligarquia de polítics; els patricis, i els plebeus, ciutadans mes humils.
Els habitants de les ciutats romanes formaven una espècie de burgesia integrada per
grans propietaris rurals o rics comerciants, homes que posseïen grans empreses
DJUtFROHV LQGXVWULDOV R FRPHUFLDOV DPE JUDQ QRPEUH G¶HVFODXV -XQW DPE DTXHVWHV
classes superiors, hi havia gent de posició econòmica mes baixa, però que aspiraven
apujar am el seu esforç; eren propietaris rurals mitjans, gent de professions liberals(
PHWJHVDGYRFDWVSURIHVVRUV RDUWHVDQVDPRVG¶XQSHWLWWDOOHURQWUHEDOODYHQDOJXQV
esclaus.
Cap de les ciutats era econòmicament autosuficient; totes necessitaven proveir-se de
cereals, que eren portats de regions força allunyades, i també compraven i venien
PROWV REMHFWHV G¶~V FRUUHQW (Q UHDOLWDW DTXHVWHV FLXWDWV FRQVWLWXwHQ HOV SXQWV
QHXUjOJLFV G¶XQ VLVWHPD G¶LQWHUFDQYLV HFRQzPLFV TXH SRVDYHQ HQ FRQWDFWH WRWHV OHV
terres que rodejaven la Mediterrània.

17  
  

Treball de recerca: Fashion Cut  
  
/DLQIOXqQFLDFXOWXUDOJUHJDDOPyQURPjYDVHULPSRUWDQWO¶HYROXFLyFXOWXUDOGHOSREOH
URPj UHIOHFWHL[ GHV G¶HWDSHV PROW DQWLJXHV OD LQIOXqQFLD GH ORV IRUPHV FXOWXUDOV
gregues. Aquesta influència es va deixar sentir a Roma especialment des que els
romns YDFRQTXHULUHOVXGG¶,WjOLD± la Magna Grècia .- al segle III a.C Però a partir del
VHJOH,,D&TXDQHOVURPDQVYDQLQLFLDUO¶DVVDOWDOVSDwVRVGHOD0HGLWHUània Oriental,
O¶KHOOHQLW]DFLyGHODFXOWXUDURPDQDYDVHUXQIHW totalment irreversible.
Varen copiar la toga dels etruscs. Anava enrotllada al cos i es precisava certa habilitat,
en alguns casos no permitia molta movilitat. La
toga va evolucionant, es va fent més petita, el
Pallium, fins a convertir-se en en una simple
EDQGDO¶Estola.
'¶DOWUH EDQGD OD LPSRUWDQW LQIOXqQFLD GHOV JUHFV
també va quedar palesa al vestuari. Així com els
grecs els romans es vestien amb dos tipus de
peça fonamental: una túnica i a sobre un mantell
TXH Q¶KL KDYLD GH GLYHUVRV WLSXV  toga , palio ).
En els romans, la vestimenta també indicava
classe social però no només això: la manera en
que es duia també tenia missatge.

Per exemple, les túniques recollides a la part superior amb un cinturó ( succinctae)
LQGLFDYHQ TXH HV WUDFWDYD G¶XQ Lndividu treballador i competent, i les túniques de les
matrones llargues fins als peus singificaven castedat. També hi havia un tipus de
túnica amb màniga llarga (les manicatae) que eren usades essenciatment per dones.
La túnica bàsica masculina però era de màniga curta i llarga fins al genoll; la femenina,
també anomenada stola, era llarga fins als peus i amb mànigues que cobrien tot el
braç.

Pel que fa a la toga també servia per indicar o bé edat o bé posició social o bé càrrec.
Era la vestimenta formal de carrer ( en el cas dels ciutadans); les túniques eren més
informals i es duien per estar per casa o per treballar ( si feien feines físiques ja que la
toga era incòmoda)
El ciutadà romà portava roba interior: uns calçons i una camisa de lli. Al damunt
G¶DTXHVWD URED L SHU HVWDU SHU FDVD HV FROāORFDYD XQD W~QLFD TXH V¶DMXVWDYD DPE XQ
cinturó. La túnica podia adonar-se amb una franja de porpra, si es tractava de
18  
  

Treball de recerca: Fashion Cut  
  
persones importants, senadors o cavallers. Però la peça més característica del vestit
romà eUDODWRJDHVWUDFWDG¶XQDJUDQSHoDGHOODQDWDOODGDHQIRUPDG¶HOāOLSVHTXHHV
col·locava com un mantell, cobrint completament el cos, o bé deixant al descobert una
espatlla.
Així com per les dones gregues per a les romanes (ja fossin de classe alta o baixa)
eren molt imporntants les joies el maqullatge i el pentinat.

/¶('$70,7-$1$
La baixa edat mitjana és el terme utilitzat per descriure la història europea dels segles
XI a XIV. Aquest període va ser precedit per l'alta edat mitjana, i va ser succeït per
l'edat moderna (el Renaixement).
Després de les invasions dels musulmans, els hongaresos i els normands, que havien
assolat Europa als segles precedents, pels volts de l'any 1000 comença un període de
creixement econòmic i demogràfic que comportarà la crisi de la societat feudal i
l'aparició de noves formes d'organització política i social: els comuns ²especialment a
Itàlia² i els estats "nacionals", als territoris de les actuals França, Anglaterra i
Espanya.
Al voltant del 1300, i després de diversos segles de prosperitat a Europa, el creixement
es va aturar. Unes sèries de fams i plagues, com la Gran Fam de 1315-1317 i la Pesta
Negra, van reduir la població a la meitat. Aquesta despoblació va estar acompanyada
de tensions socials i guerres endèmiques; aixecaments dels camperols a França i
Anglaterra i la Guerra dels Cent Anys en són dos exemples. La unitat de l'Església
catòlica va ser fracturada pel Gran Cisma d'Occident. Aquests esdeveniments han
estat anomenat pels historiadors la Crisi de la Baixa Edat Mitjana.
Per altra banda, però, el segle XIV també va ser un període de gran progrés per a les
arts i les ciències. El redescobriment dels textos antics grecs i romans van produir,
amb el temps, un renaixement d'aquestes dues àrees. El procés va començar per mitjà
del contacte amb els àrabs durant les Croades, però, es va accelerar amb la captura
de Constantinoble pels turcs, atès que molts erudits bizantins es van refugiar a
l'Occident, principalment a Itàlia.
'¶DFord amb una econòmia agrària la cocietat feudal estava dividida men dos grans
grups o estaments: el dels privilegiats, format per dos ordres, la noblesa i el clero, i el
dels no privilegiats, que eren majoritàriament camperols.
$TXHVW WLSXV GH VRFLHWDW V¶anomenava societat estamental. Un estament és com un
grup compartimentat de persones que tenen unes relacions jerarquitzades amb les
G¶XQDOWUHJUXS
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Societat estament
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La vestimenta prendrà influències bisantines i
romanes; consistirà en túniques tancades de coll i
de màniga llarga, superposades entre si fins
arribar al terra, i serà igual en els homes i en les
dones. Les mànigues i les faldilles seran
lleugerament acompanades doncs no busca
marcar la figura i la decoració dels vestits
consistirà en franges amb brodats; es diuen
mantons.

'LIHUHQWHVYHVWLPHQWHVGHO¶DOWDHGDW
mitjana
A partir del segle XII comença a complicar-se una mica més. Començarà a distingir-se
ODYHVWLPHQWDIHPHQLQDGHODPDVFXOLQDHVGHYHQLQWOHVW~QLTXHVG¶DTXHVWD~WOLPDPpV
curtes i pràctiques. Pel que fa a les dones comencen a trobar peces més ajustades al
bust i acampanades de baix amb faldilles molt llargues que arrosseguen i mànigues
obertes i ribetejades.
$ SDUWLU GH O¶$OWD HGDW PLWMDQD HXURSD WRUQDUj D HQULTXLU-se lentament: ressorgirà el
comerç i amb ell les ciutats. Les robes, per tant, començaran a ser més luxoses, a més
DPpVpVHQDTXHVWSHUtRGHTXHODPRQDUTXtDHVUHDILUPDLV¶HIRUWHL[LXQVtPEROGHO
seu poder renovat serà precisament la vestimenta. Es tornarà més luxosa, més
sensual.

Les dones durant vestits que cenyiran la part
superior del cos del pit fins la cintura, que serà alta,
allargant la faldilla amb una cua buscant potenciar
el bust i els malucs. També es buscarà un ventre
marcat, afegint-se a vegades coixinets a sota del vestit en aquesta zona. Apareixeran
els escots que seran amples. A sobre duran un surcot obert normalment recobert de
SqOG¶HUPLQLWDPEpDPEFXDTXHDUURVVHJDUjSHUWHUUD
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Els cabells es duien recollits normalment trenes que envoltaven el crani i pujaven cal a
dalt o també a les temples en forma de trufes. Hi havia diversos tipus de tocats : el
grinyó que consistia en un tocat lleuger unit a una peça de tela que cobria el coll i la
barbeta; les xarxes perlades que es col.locaven a sobre del pentinat, les diademes de
metall, les huve YHOV IODQTXHMDWV SHU EDQGHV G¶HQFDL[ SOHJDGHV TXH IRUPDYHQ XQD
HVSqFLHG¶DOHUHOVWRFDWVGHEDQ\HVHWF

Diferents tocats
Parts de la vestimenta
3HO TXH ID DOV KRPHV HQ DTXVW SHUtGRH HV QRUPDOLW]DUj O¶~V GHO gibó ( roba curta)
combinat amb mitges (truses 7RWLDL[tDODFRUWHQFDUDV¶XWLOLW]DUDQHOVFHVWLWVOODUJV
especialment en ocasions cerimonials.

RENAIXEMENT i MANIERISME
(O 5HQDL[HPHQW V¶LQLFLD D ,WjOLD D ILQDOV GHO VHJOH ;,9 PpV WDUG HV GLIRQGUj SHU WRWD
Europa. S'anomena Renaixement, que vol dir tornar a néixer, degut a que en totes les
arts es cerca tornar a reproduir la magnificència de O¶qSRFD JUHJD L URPDQD GHVSUpV
del parèntesi de recolliment i austeritat de l'Edat Mitjana.
El Renaixement és una etapa de prosperitat econòmica, en la que els centres de
riquesa i poder es traslladen dels castells i monestirs a les ciutats i a les corts reials.
Una nova classe social apareix amb gran empenta: la burgesia; al seu entorn neixen
RILFLV L O¶DGPLUDFLy SHU O REUD EHQ IHWD $UWHVj L DUWLVWD VyQ GRV PRWV TXH WHQHQ OD
mateixa arrel. Cada ciutat i cada cort rivalitza en ésser el centre cultural més important,
i, els que tenen diners, criden al seu costat i protegeixen els poetes, pintors, escultors,
arquitectes i també els músics. Els músics viatgen d'un país a l'altre i desperten gran
expectació. Ara, per tant la composició ja no és anònima com a l'Edat Mitjana. A
O¶qSRFD 0HGLHYDO WRW JLUDYD HQWRUQ D 'pX HQ FDQYL DO UHQDL[HPHQW pV O KRPH HO TXH
ocupa el centre de l'univers: l¶KXPDQLVPH.
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6¶DQRPHQD KXPDQLVPH HO PRYLPHQW LQWHOOHFWXDO GHO 5HQDL[PHQW TXH UHYDORUD OD
GLJQLWDW GH O¶HVSHULW KXPj HQOODoDQW OD FXOWXUD GH O¶qSRFD DPE O¶DQJLWJXLWDW FOjVVLFD
/¶KXPDQLVPHpVGRQFVO¶DVSHFWHILORVzILFLOLWHUDULGHO5HQDL[HPHQW
En aquest moviment nascut a Itàlia ak segle XV i propagat per tot Europa al segle XVI
hi trobem molts dels trets que caracteritzen la nostra civilització actual. Els artistes del
UHQDL[HPHQWYDQEXVFDUODEHOOHVDHQODSURSRUFLyLO¶HTXLOLEULHQODILQRUGHOGLEXL[LHQ
la riquesa del color.
Alhora el renaixement serà una època de grans descobriments ( Amèrica 1492, per
exemple) ai[tFRPHOUHVVRUJLPHQWGHO¶HFRQRPLDLODFXOWXUD
En el transcurs del Renaixement cal considerar la pujança del Manierisme. El
Manierisme és un estil artístic que predominà a la Itàlia del segle XVI. Posterior als
grans mestres de l'Alt Renaixement, correspon a un moment en què els valors
renaixentistes (bellesa, harmonia, unitat) són desmitificats i deixen de ser la finalitat
última de l'art, i tots els camins esdevenen vàlids
En realitat, el manierisme és una continuació lògica del procés de recerca i
d'experimentació de noves solucions que caracteritza el Renaixement des dels seus
inicis. El manierisme representa un allunyament de la pintura respecte a la imitació de
la realitat.
Aquest és el motiu de la gran importància que se li ha donat al manierisme durant el
segle XX, moment RQODSLQWXUDV¶DOOLEHUDGHUHSUHVHQWDUQHFHVVjULDPHQWODUHDOLWDW
Les dues característiques més importants del manierisme són el rebuig de les normes i
la llibertat en la composició, en els colors i en les formes. Per altra banda, presenta
una extraordinària varietat de manifestacions que difícilment permeten definir-lo com
un estil basat en una unitat de principis i normes.
Les tendències sorgiran majoritàriament a Itàlia (cuattrocento± cinquecento) i
establiran un estil VHQ]LOO LQVSLUDWV HQ O¶DUW L OD FXOWXUD FOjVVLFD 7UREDUHP XQ FHUW
GXDOLVPHHQODPDQHUDG¶LQWHUSUHWDUDTXHVWHVWHQGqQFLHVDUUHXG¶HXURSDHVSHFLDOPHQW
entre Espanya on el catolicisme extrem portà a adoptar un estil sobri i auster i
anglaterra on comença a iniciar-se el protestantisme i es portarà un estil més ostentós.
/¶LGHDO GH GRQD UHQDL[HQWLVWD HUD HO G¶XQD ILJXUD HVWLOLW]DGD GH SLWV SHWLWV L DPE HOV
malucs relativament marcats, cames llargues i esveltes i una llarga i cuiodada
cabellera. Es mantindrà la verticalitat medieval, tot i que tindran cert vol i els teixits
utilitzats seran transparents i vaporosos. Utilitzaran capes curtes. Els pentinats seran
elaborats, però sempre buscant un aspecte natural i sobri.
Per la seva banda, els homes vestiran camises ( també molt vaporoses i amb molt
moviment), malles i capes curtes.
A partir del segle XVI, amb la fi del renaixement, es crearà un estil de transició,
0DQLHULUVPH  /D PRGD VHUj FDGD FRS PHQ\V VHQ]LOOD MD TXH O¶DFFHOHUDW
desenvolupament es traduirà en una gran benaurança econòmica.
En les dones, la verticalitat es traduirà en hortizontalitat i es buscarà emfatitzar els
PDOXFVTXHV¶H[DJHUDQFDGDFRSPHV7DPEpDSDUHL[HUDQOHVFRWLOOHVTXHVHUYLUDQSHU
a remarcar la cintura
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(accentuant així les corbes). Els teixits seran gruixuts, normalment de seda molt rígida
i estaran ricament decorats amb brocats, encaixos i brodats. Es portaran els colls de
camisa amb puntes que ràpidament evolucionaran en gorgueres que recobirran tot el
coll. Es popularitzaran les ganivetades ales mànigues. El conjunt serà rematat amb
tocats i pentinats molt elaborats i recarregats.

7LSRVGHVDEDWHVG¶KRPH

/¶HVWLO SHU DOV KRPHV VHUj PpV VHQ]LOO SHUzLJXDOPHQW UHFDUUHJDW HQ FRPSDUDFLyDPE
O¶qSRFD DQWHULRU VH VHJXLUDQ Sortant malles, però amb calçons abullonats al damunt
amb camisa i armilla. També duran gorgueres i capes curtes. Gavinetades a les
PjQLJXHV(OVEDUUHWVVHUDQPROWSRSXODUVQ¶KLKDXUjGHWRWWLSXVLVHUDQWDPEpPROW
elaborats.
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BARROC i ROCOCO
6¶DQRPHQD %DUURF HO PRYLPHQW FXOWXUDO GHO VHJOH ;9,, '¶HQWUDGD DTXHVW WHUPH Wp
senetit pejoratiu: significa desmesurat i sense ordre, és a dir, el contrariu de clàssic.
El concepte barroc va nèixer com a contraposició a Renaixement. Una teoria admesa
molt de tHPSVGHLDTXHHOEDUURFKDYLDHVWDWO¶DUWGHODFRQWUDUHIRUPDDUDEpVLG¶XQ
FRVWDW HIHFWLYDPHQW pV DL[t GH O¶DOWUH HV FRQVLGHUD DYXL GLD TXH HO EDUURF YD QqL[HU
FRPXQDHYROXFLyGH O¶DUWGHOVHJOH;9,QRFRPXQDRSRVLFyDOFODVVLFLVPH(QWUHHO
renai[HPHQWSUzSLDPHQWGLWLHOEDUURFV¶HVWqQHOPDQLHULVPHTXHMDFRQHL[HVLTXHpV
el que ens dóna la mesura del trànsit entre els dos estils.
'¶XQD EDQGD KHP GH FRQVLGHUD TH HO EDUURF pV O¶DUW GH O¶DGRUQ GHO GHVHTXLOLEUL L GHO
PRYLPHQWSHUzGHOD¶OWUDHQVKHPG¶DGRQDUTXHQRpVWRWHOOGHVPHVXUDWLFRQI~VVLQy
TXHWDPEpKLWUREHPHOVHQWLWGHO¶HOHJjQFLDGHODSURSRUFLyLGHODPHVXUDTXHWHQHQ
OHVREUHVGH9HOjTXH]L GH9HUPHHU1RSRGHPSDUODUGRQFVG¶XQDXQLWDWG¶HVWLOGHO
Barroc.
El barroc doncV pV XQD qSRFD G¶H[FpV OX[H L RSXOqQFLD HV SRUWDUDQ DO OtPLW WRWV HOV
principis i tendències del renaixement. La riquesa de la burguesia és cada cop major, i
això portarà a una major fastuositat (cultura del plaer a les classes benestants). La
moda reflectirà aquest culte al luxe, amb un estil molt
exagerat i ric.
(QODGRQDV¶H[DJHUDQHQFIDUDPpVHOVPDOXFVDSDUWLUGH
O¶~V G¶HQDJRV L GH PLULQ\DFV SHU WDO G¶REWHQLU OD Pj[LPD
amplada possible. Les cotilles WDPEp V¶H[DJHUDQ
aconseguint cintures impossibOHVO¶LGHDOGHO¶qSRFDGLFWDYD
TXHXQKRPHKDYLDGHSRGHUURGHMDUODFLQWXWDG¶XQGRQD
DPEOHVGXHVPDQV'HVDSDUHL[HQORVJRUJXHUHVO¶HVFRW
baixa molt, deixant veure el pit que suggereix plaer.

Els pentinats seran a base de perruqes altíssimes
arrissades i amb tirabuixons a la part del clatell, que
DQLUDQHPSROVDGHVGHEODQFLTXHV¶DGRUQDUDQDPE
WRWDPHQDG¶DEDORULVSORPHVSHUOHVIORUVEDUUHWV
se succeiran diferents tendències. El maquillatge
també pren una gran importància: es porta la cara
completament empolsada de blanc, només amb
coloret; no es resalten ni ulls ni llavis, sino que es
busca una aparença uniforme del rostre i amb
pigues postisses.
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3HOTXHIDDOVKRPHVDSDUHL[HUjO¶XQLIRUPHPDVFXOtTXHQRSDWLUjJDLUHVFDQYLVHQOHV
èSRTXHV VHJHQWV IRUPDW SHU WUHV SHFHV  FDOoRQV  SDQWDORQV ILQV D O¶DOWXUD GHOV
bessons), camisa amb jaqueta ( armilles llargues ) a sobre i casaca. El conjunt es
complementarà amb corbates de puntes i llaços que cobrien tot el pit, mitges blanques
i sabates amb taló, acabades en punxa i normalment amb petits llacets ( solien dur
més taló que les dones).

També utilitzaven perruques i maquillatges com els de les dones però menys
exagerats. Les perreques seran també blanques, i podran ser o bé llargues i
DUULVVDGHVREpPpVFXUWHVDPEWLUDEXL[RQVLSHQWLQDGHVHQXQDFXDEDL[D DO¶DOWXUD
del clatell)
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Diferents pentinats
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SEGLE XIX
A mitjans del segle ;9,,,V¶LQLFLDD$QJODWHUUDODUHYROXFLyLQGXVWULDO'XUDQWHOVHJOH;,;
GLYHUVRVSDwVRVV¶KLYDQDQDULQFRUSRUDQW(OPyQV¶RPSOHGHIjEULTXHVHOVIHUURFDUULOV
travessan els continents, la població es trasllada a viure a les grans ciutats.
/¶HFRQRPLD KD G¶RUJDQLW]DU-VH G¶XQD DOWUH PDQHUD D EDVH GH VRFLHWDWV DQzQLPHV
ERUVHVLEDQFV/DVRFLHWDWHVPXQWDVREUHXQVSUHVVXSRVWRVWHzULFVG¶LJXDOWDWGHWRWV
els homes.
/¶LQYHQW IRQDPHQWDO YD VHU OD màquina de vapor L IRX GHJXW D O¶HQJLQ\ GH:DWW /HV
possibLOWLWDWV G¶DTXHVW XWHQVLOL UHYROXFLRQDUL HV PDQLIHVWHQ LQPPHGLDWDPHQW HQ OD
indústria tèxtil, fonamental en el nostra treball, i el transport. Es pot parlar amb
SURSLHWDWGHO¶HUDGHODPjTXLQD
Gràcies als avanços de la medicina hi ha a mitjans del segle XVIII un creixement ràpid
GH OD SREODFLy L SHU DWHQGUH OHV QHFHVVLWDWV G¶DTXHVWD SREODFLy V¶HVWLPXODUDQ OHV
indústries tèxtils i siderurgica; el cotó i el ferro esdevenen les matèries primeres
imprescindibles.
El cotó, més barat, desplaça la llana com a teixt popular. Als primers anys de la
revolució industrial el cotó és una mica estrany i exòtic, només al darrer terç del segle
;9,,, HO VHX ~V HV PXOWLSOLF SHU YLQW WRW L TXH DO FRPHQoDPHQW GHO VHJOH ;,; QR V¶KD
igualat al de la llana, a mitjans de segle ja el deixa clarament enrere en una més que
HYLGHQWH[SDQVLyGHODLQG~VWULDWq[WLO$YROWHVV¶KDDQRPHQDWDOVHJOH;,;FRPO¶HGDW
del cotó.
4XDQW DO YHVWXDUL HO VHJOH ;,; O¶KHP WUDFWDW DPE O¶HVWXGL GH GRV HVWLOV HOV
neoclassicisme LO¶època victoriana.

EL NEOCLASSICISME
Moviment estètic de base intel·lectual originat pel cansament davant les fórmules del
EDUURFILQDORO¶HVJRWDPHQWGHODVHYDFDSDFLWDWFUHDGRUDDODVHJRQDPHLWDWGHOVHJOH
XVIII. El neoclassicisme és doncs un estil artístic que es va desenvolupar
especialment DO¶DUTXLWHFWXUDLOHVDUWVGHFRUDWLYHVYDGHVWDFDUD(XURSDL(OV(VWDWV
Units aproximadament entre els anys 1750 i principis del 1800 i va prendre com
inspiració formes grecoromanes. Tant és així que més que un ressorgiment de les
formes antigues el que fa el neoclassicisme és relacionar fets del passat. Varen ser els
seus artistes els primers que varen intentar substituir la sensualitat i la trivialitat del
URFRFySHUXQHVWLOG¶DLUHOzJLFGHWRVROHPQHLDXVWHU
Basat en els principis de Winckelmann que preconitzà una tornada als valors de virtut
i de senzillesa de l'Antiguitat. Aquesta expressió nova d'un estil antic va voler reunir
WRWHV OHV DUWV HQ HO TXH YD UHEUH HO QRP GH ³HO JUDQ JXVW´ (Q XQD ~OWLPD HWDSD HV
convertí en el vehicle d'una cultura burgesa racionalista i rigorista, ideològicament
oposada a l'antic règim i els seus valors. Fou doncs O¶ KLVWRULDGRU alemany J.
Winckelmann qui va suggereix als artistes a estudiar i imitar la noblesa i simplicitat de
les formes grecoromanes així com a cercar les seves formes ideals.
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Quan els moviments revolucionaris varen establir repúbliques a França i Amèrica del
Nord, els nous governs republicans varen adoptar el neoclassicisme com estil oficial
perquè relacionaven la democràcia DPE O¶DQWLJD *UqFLD L OD 5RPD UHSXEOLFDQD 0pV
tard quan Napoleó I va arribar al poder a França aquest estil va ser utilitzar tot i que
amb modificacions per fer-ne propagada política.
/¶HVWLO Directori HV YD GHVHQYROXSDU D )UDQoD HQWUH HOV DQ\V  L  /¶HVWLO
Directori es caracteritza per una sola simplificació de la moda femenina: es duran
vestits de cintura alta, cenyits fins a sota el pit, des del qual arrencarà una llarga i
vaporosa faldillaUHFWDSHUzJHQVHVWUHWDWDPEpHVGXUDQW~QLTXHVOODUJXHVG¶HVFRWHQ
V, Les teles utilitzades seran molt lleugeres i etèriesHPXODQWO¶HVWLOGH*UqFLDL5RPD
Els homes per la seva banda durant casaques llargues, botes altes i barrets de copa.
$ SDUWLU GH O¶HVWLO 'LUHFWRUL TXH V FRQVLGHUDW HVWLO GH WUDQVLFLy sorgirà O¶HVWLO Imperi
SUHQGUj HO VHX QRP GH O¶,PSHUL GH 1DSROHy SHUz TXH V¶HVWHQGUj SHU WRW (XURSD 0olt
VHPEODQWDO¶HVWLO'LUHFWRULHVWUDFWDGHOPDWHL[WLSXVGHYHVWLWVSHUzPHVHYROXFLRQDWV

Madame Recamier, François Gerard.

9HQXV9LQFLWULFHG¶$QWRQLR&DQRYD
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VICTORIANA
La moda victoriana, TXHGHXDOVHXQRPDODUHLQDG¶$QJODWHUUDGXUDUjERQDSDUWGHO
segle XIX. Durant la primera meitat del segle, es tornarà portant el model mirinyac, si
bé ara serà URGy O¶HVWLO serà similar a O¶qSRFD anterior per que fa a la forma, si bé
formalment se simplificarà i donarà lloc a una moda més sòbria i seriosa on, per
exemple, tampoc es duran escots. La cintura era alta i molt estreta, aconseguida
mitjançant corsés.
A mitjans del segle XIX la moda victoriana comença a transformar-se lentament,
canvia el tipus de silueta DSDUHL[HQ HO TXH V¶DQRPHQDUj VLOXHWD 6 YROXP D OD SDUW
superior del tors, espatlles i pit, cintura molt estreta aconseguida amb potents corsés i
malucs remarcats amb faldilles lleugerament acampanats. Es posaran de moda les
anomenades mànigues de pernil amb molt de volum a la part de les espatlles i
ajustades al braç, així com els polisson, faldilles interiors encoixinades que serveixen
per donar volum a la part posterior del vestit.
Mereix un tractament especial el polisson. El polisson és un aparell destinat a
augmentar el volum o a donar suport als drapats de la part posterior de la faldilla en els
vestits femenins, que va ser usat predominantment en la segona meitat del segle XIX.
Els polissons se situaven sota la faldilla, tot just sota l'esquena, per evitar que la faldilla
V¶DUURVVHJDUj per terra. Les teles pesants tendien a tibar la part posterior de la faldilla
cap avall i la deformaven. Així, una faldilla podia perdre la forma amb l'ús diari, en
seure o moure's, si no se la proveïa d'un polisson. Per extensió, el terme polisson
també s'empra per designar el vestit integral que l'incorpora.

Una patent nord-americana d'un model de
mirinyac/polisson. 1867
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Polisson de 1873
A mesura que evolucionava la moda del mirinyac, la seua forma va anar canviant. En
lloc de la forma de gran campana que havia predominat inicialment, començà a
aplanar-se per davant i pels costats, traslladant el volum a la part posterior de la
faldilla. Un tipus de mirinyac, la crinolette, ja tenia una forma molt semblant a la
produïda pel polisson. L'excés de tela que es produïa en la faldilla en adoptar aquesta
forma, va ser frunzit també a la part posterior, amb la qual cosa encara es creà més
volum.

La crinolette
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Vestits amb polisson de mitjan dècada de 1880
El polisson pròpiament dit esdevingué un complement imprescindible de la moda quan,
a partir de finals de la dècada del 1860, es va afegir una sobre faldilla drapada a la part
posterior, la qual cosa feia necessari cert tipus de suport. Llavors encara es
considerava necessari algun tipus d'artifici que fes que la cintura aparençarà més
estreta, i finalment el polisson acabà reemplaçant del tot el mirinyac. Hi hagué tipus
diferents de polisson al llarg de les dècades del 1870 i del 1880, amb un curt període,
entre 1878 i 1882, en què van imperar els vestits rectes, sense polisson.
En els primers anys en què estigué de moda el polisson, el volum era reduït i sovint
queia en forma de cua.. Posteriorment el polisson evolucionà vers una forma molt més
pronunciada a partir de tot just davall de la cintura, de manera que la caiguda de tela
de la faldilla era molt brusca, fet que canvià la forma de la silueta.
El polisson va reaparèixer de manera exagerada a finals de 1881, fins a esdevenir un
element principal de la moda de mitjan a finals de la dècada del 1880. L'any 1885 va
atènyer proporcions absurdes per als ulls moderns. La moda dels grans polissons va
apagar-se l'any 1889. El polisson sobrevisqué en com a suport de la faldilla, per tal de
crear una corba en la part posterior que es considerava necessària per a equilibrar la
corba del bust en la part de davant. Vers 1905 els polissons havien desaparegut
completament, alhora que la llarga cotilla de principis del segle XX s'anava imposant
per a donar volum posterior en la conformació del cos femení.

Tot i que la majoria de vestits amb polisson cobria pràcticament per complet la dona, la
forma creada per la combinació de cotilla i polisson (que accentuava el pit, la cintura i
la gropa) creà una representació de la identitat sexual femenina molt idealitzada,
alhora exagerada i oculta per artificis ornamentals. Els polissons i els vestits amb
polisson s'usen rarament en la societat contemporània. Hi ha excepcions en el regne
de l'alta costura i la moda dels vestits de núvia.
Pel que fa a la resta seran vestits fora recarregats amb llaços, volants, randes, etc
colls alts o rodons, amb escots molt tancats propi del puritanisme victorià quan només
serà a finals de segle i en ocasions especials com per exemple en vestits de nit,
començarà a baixar però sense arribar a ser gaire pronunciat. Els pentinats consistiran
el recollits alts a vegades amb uns rinxols curts sobre el front, rematats amb tocats ,
plomes i llaços, o amb barrets petits i rodons.
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BELLE ÈPOQUE
El modernisme va ser un moviment que sorgirà
a Europa a finals del segle XIX, i que durarà fins
a principis del XX. Compren des del que
V¶DQRPHQD IL de cicle fins la Primera guerra
Mundial. És na època caracteritzada per un
notable benestar econòmic de la burgesia
industrial, així com pels grans avenços
tecnològics i cienWtILFV /¶DUW HYROXFLRQDUj FDS D
una major VHQVXDOLWDWDPEFHUWVWRFVG¶HURWLVPH
± més desimboltura que a l¶qpoca victoriana ± i
aquests canvis també es veuran reflectits també
en la moda.
$SDUWLUGHOFDQYLGHVHJOHO¶Dny 1900, la silueta
es relaxa i els corsés es desajusten; tornen els
vestits inspirats en les estils directori i imperi i a
les ciutats començarà a portar-se el vestit sastre. Els
corses es transformen buscant una silueta recta per
davant i molt cordada per darrera. Els barrets es porten
JUDQV G¶DOD DPSOD GHFRUDWV DPE SORPHV OODoRV HWF
col·locats sobre pentinats molt similars als de finals del
segle passat.
Aquest estil anirà evolucionant fins a assolir una silueta
V; es portaran les cintures altes i les línies rectes estil
imperi, amb escots pronunciats en forma de V;
desapareixerà el corsé i apareixerà el sostenidor, tot
FRURQDWDPEEDUUHWVG¶DODDPSODGHFRUDWVDPESORPHV
Les faldilles perdran tot el seu vol, estretint-se de la
part inferior fins al punt de gairebé no deixar caminar;
els anomenats vestits travats. Els abrics es portaran
tan llargs com curts i cada cop més de pèl autèntic.
Els cabells seguiran portant-VHHQUHFROOLWVSHUzMDQRWDQDOWVVLQyPpVDO¶DOoDGDGHO
rostre, mig emmarcant-lo. Les joies seran seguint la moda modernista, inspirades,
sobretot, en formes florals i vegetals.

Diferents pentinats
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ENTREVISTA: UNA MIRADA SOCIOLÒGICA
A fi i efecte de veure la vinculació de la moda amb el moment històric, en aquest cas a
O¶LQLFL GHO VHJOH ;;, KH YROJXW UHSURGXLU XQV IUDJPHQWV G¶XQ FRQMXQW GH [HUUDGHV
informals que he anat tenint al llarg dHOWUHEDOOLTXHJLUHQDOYROWDQWGHYHXUHO¶HQFDL[GH
OD PHYD SURSRVWD DPE HO PRPHQW VRFLDO DFWXDO $TXHVW pV O¶REMHFWLX G¶DTXHVWD
entrevista informal que he reescrit per facilitar la lectura:
Quan ens mira un sociòleg... com diu que som ? com és la nostra vida ?
0pVTXHPDLODYLGDpVVRFLDO/¶H[WHUQDOLW]DFLyGHOVVHQWLPHQWVSULYDWVDWUDYpVGHOHV
xarxes socials fa que la privacitat, altre temps tant elaborada i mesurada, esdevingui
material de la comunitat, amb un afegitó; per poc que es pugui arreu del planeta i a
temps real.
'¶DOWUH EDQGD O¶KRPH GHO VHJOH ;;, QR UHEXWMD OD introspecció, ni la pregunta
transcendent... el que passa és que no té temps per això. Son preguntes aquestes
G¶XQDDOWUHIUHTqQFLDGXEWHVG¶XQDHVVHUKXPjTXHIXQFLRQDYDDXna altre velocitat;
més lenta.
Ja ningú pensa que el sentit es retrotrau a un ser ocult i profund, velat i privat; poc
TXHGDGHO¶$OKH]HLDDUDpV$O]KHLPHUpermetem la gosadia. El pensament dèbil propi
GH OD SRVWPRGHUQLWDW pV XQ ³FRUWDU \ SHJDU´ TXH ens preparava pel destí tecnològic.
Són dos moviments. El mateix home que es buida és allò que es veu.
Això és el que passa quan penjo les fotos del meu cap de setmana al Facebook ?
O també... quan veiem que el facebook ens envia propostes de consum que ha
descobert GHO¶DQjOLVLGHOQRVWUHSHUILOVL
Aquesta globalització de lo privat, doncs, tant dels seus significats com de les seves
QDUUDFLRQVFRPHWGHLDLPSOLFDXQSURFpVSDUDGR[DOG¶XQDEDQGDXQJHVWG¶REHUWXUD
vers lo comunitari en un moviment centrífug que implica al seu torn O¶KRPRJHQHwW]DFLy
que al seu torn esdevé un contra gest de replegament en un moviment ara centrípet.
Son els dos moviments, paradoxals però no contradictoris.

Som perfils ?
+RUHVG¶DUDKHPGHWHQLUFODUTXHODYLGDpV gestiona; i no és altre cosa que surfejar
salvant el planteig G¶XQDconstel·lació GHVLJQLILFDWVDOOzTXHG¶DQWXYLQH¶PGLW³KLVWzULD´
³ELRJUDILD´ XQD IUDJPHQWDFLy DUJHQWDGD TXH O¶LQGLYLGX experimenta com la narrativa
G¶XQDYLGD³UHWDOODEOH´6RPXQ%UDQstorning. Un joc de rol.
I això,com lliga la Fashion Cut en això ?
eV XQ LQVWUXPHQW G¶LGHQWLWDW eV XQD PRGD TXH SHUPHW DTXHVW UHLQYHQWDU-se
FRQVWDQWPHQW /D QRYD KRPRJHQHwW]DFLy GH O¶LQGLYLGX TXH FUHX DOOLEHUDU-se en la
diàspora.
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Reinventar-se ..?
Està molt de moda el concepte els models clàssics, lineals, progressius, on els
moviments son previsibles L HVWDQ RULHQWDWV YHUV XQ GHVWt HQ SURJUHVVLy O¶HVTXHPD
G¶XQD YLGD HVWDEOH perquè el seu canvi alhora, malgrat ser canvi, era previsible i
estable, KDQ GHL[DW SDV D XQD YLGD PpV LQFHUWD RQ O¶HVGHYHQLU QR pV HQ OD línia que
progressa sinó una continuïtat de projectes paral·lels. Des del primer moment que
PH¶QYDVSDUODUO¶KHYLVWDFRPXQDHLQDG¶DTXHVWDQDUUDFLy
/DYLGDV¶KDIHWG~FWLOLWUDQVIRUPDEOH la vida va en un brico-NLWTXHOFRPTXHO¶LQGLYLGX
pot fer a mida, escurçant i afegint VHJRQV GHVLJ  RQ VL Ep G¶XQD EDQGD O¶LQGLYLGX
V¶DIURQWDDODLQFHUWHVDWDPEpKRYLXFRPO¶DOOLEHUDPHQWG¶XQGHVWtDQFHVWUDO
La tecnologia és un instrument o un fi ?
/D YLGD pV XQ ³FRUWDU \ SHJDU ´ DTXHVW pV HO QRX GHVWt TXH HQV WHQLD UHVHUYDW OD
tecnologia. Reinventar-se. En qualsevol moment es torna a construir de zero. Allò que
pel motiu que fos tingues un vàlid G¶HQIDUIHJyV V¶KD FRQYHUWLW HQ TXHOFRP ³SRUWDEOH´
Tot pVSRUWDEOH³/OHYHODRILFLQDHQFLPD´HQVGLXOD79
eVDL[tFRPODWHFQRORJLDKDLPSRVDWODVHYDYHORFLWDWHVERGHOODJDQWO¶HVVHUGHOVHJOH
XX.
Hi ha una relació de naturalesa entre la tecnologia i la postmodernitat ?
Està clar. Els clàssics compaUWHL[HQ HVSDL DPE O¶DUW HItPHU 0DL PpV UHV VHUj SHU
sempre. La societat postmoderna és una societat líquida, la pura transparència sense
sòlids opacs. La postmodernitat és el descobriment de que allò que culturalment ens
donava fonament feia alhora, i en la mateixa proporció genealògica, la funció de límit;
FRPO¶HVFRUoDSURWHFWRUDTXHHPSUHVRQDXQDQLPDODUDclaustrofòbic.
Les narracions no perden la seva força metafòrica, ara bé, el camp semàntic queda
acotat; ja no aspirant a la totalitat, i els significats són temporalment vàlids. Tot és
WHPSRUDOFRPGHWHPSRUDOWpILQDOPHQWODSHUFHSFLyGHODYLGDSHUSDUWGHO¶KRPH
/¶DEVROXW pV XQ H[WHQV HVSDL SDFNZRUG RQ OD PHWDItVLFD TXH SHUPHWLD OHV
transferències es substituïda pel poliglotisme tecnològic i la convertibilitat.
Parles de característiques socials ?
Si, com obsessions)L[D¶WXQDDOWUHobsessió social és la de trencar límits; eixamplar
el significat de les coses. El maneig quotidià de sentits que van més enllà del
receptacle que els habita. Les coses sembla que ja no càpiguen a la seva pell la qual
cosa no deixa més remei que apuntar-se als multiusos.
Quan vaig llegir LHQHOWHPSVTXHKHPSDUODWGHODWHYDLGHDGHODIDVKLRQ&XWP¶KD
vingut al cap en tot moment que no és altre cosa que un espai polivalent, la pell
FDQYLDQW G¶XQ LQGLYLGX FDQYLDQW TXDQ OD YLGD V¶KD FRQYHUWLW HQ XQ TXHOFRP
necessàriament reciclable. Una complicitat camaleònica DO VHUYHL G¶XQ ésser que ha
interioritzat el planteig del canvi com a model de gestió.
Característiques socials i productives em deies en un moment donat
També veig la Fashion Cut molt adaptada als nous àmbits de producció; protocols de
IDFWXUDSURSLVG¶XQDqSRFDSRVWLQGXVWULDOGH4XDOLWDWLExcel·lència.
Fixat, després dels esquemes ISO hi ha hagut una nova revolució HQ O¶jPELW GH OD
producció relacionada amb la qualitat que té a veure amb donar més protagonisme a
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O¶LQGLYLGXHQDTXHVWFDVFRPXVXDUL$TXHVWVHVTXHPHVSURPRXHQTXHHOFOLHQWKDGH
participar activament en la creació i elaboració del producte o servei que després
consumirà.
6LKHHVWDWOOHJLQWFRVHVG¶DL[z
³Si quieres alcanzar un alto nivel de calidad en el servicio que prestas, debes poner la
mirada en tu cliente, pero no sólo en su rol de cliente, sino también en su rol de
productor del sHUYLFLR´
La Fashion Cut dóna tot el protagonisme al client quan li posa al seu abast un vestit
que esdevindrà un conjunt de combinacions, un conjunt de possibilitats que ell a de
gestionar. El producte és allò que fabrica algú creat a partir de la seva capacitat de
simbiosi i comunicació amb el seu entorn interessat. El client esdevé una stake
holders. $ )DVKLRQ &XW O¶XVXDUL LQIOXHL[ GLUHFWDPHQW HQ OD SURGXFFLy GRQFV Wp
possibilitats per pautar i determinar el producte.
/¶KRPHGHOVHJOH;;,pVDL[t"
DesHQYROXSDPHQWVILORVzILFVDEDQGDO¶KRPHSRVWPRGHUQpVXQKRPHTXHHVGHILQHL[
per la seva reivindicació de la individualitat; una reivindicació que ha instrumentalitzat
HQHOFRQVXP³'LPHTXHFRQVXPHV\WHGLUpqueién HUHV´
La postmodernitat treu a escena un home que necessita reivindicar el seu sentit en el
seu propi consum la qual cosa ha suposat que el client ha deixat de ser passiu i passa
a tenir un protagonisme essencial. La postmodernitat densifica un discurs més dèbil a
O¶DPSDUG¶XQKRPHTXHYROreconèixer-se en els productes que el dimensionen.
$TXHVWDUHODWLYDPHQWQRYDPDQHUDG¶RUJDQLW]DU-se ha estat facilitada i per tant alhora
SURPRJXGDSHUOHV7,&¶VLKDQDVFXWHQHOjPELWGHODSURGXFFLyindustrial més puntera
SHUzV¶KDtramès com estratègia de gestió vers a àmbit de productes més intangibles o
producció de serveis.
Ara que recordo em vas donar a llegir un article sobre el nou paper de la figura mítica
GHO³)DQV´
El mite dels cantants o artistes HQO¶DQjOLVLGHODILJXUDGHOIDn. El nou paper del FAN,
FRP  D VHJXLGRU LQFRQGLFLRQDO SHUz GHWHUPLQDW HQ QRYHV FRQGLFLRQV Q¶pV XQ ERQ
exemple de com no només canvien els productes sinó els consumidors que alhora
marcant i determinen la pròpia producció.
³/HMRV GH OD ILJXUD VXERUGLQDGD e irracional que solía ser , el fan se sitúa hoy en la
cúspide de la cultura popular. Ha pasado de perseguir , de ser manejado por la
industria a ser consultado por ella. El fan vigila, analiza, comparte, recopila y opina sin
descanso. Hoy es una fuerza activa y transversal, creativa, a la vanguardia tecnológica
\FRQVFLHQWHGHVXSRGHULQFOXVRHQODHVIHUDSROtWLFD´
La Vanguardia.
Creus que el poder ha canviat de mans ? On estan els elements influents en
O¶jPELWGHODPRGD"
En el món de la moda aquest fenomen HV YHX PROW FODU VL V¶DQDOLW]D OD GHFLVLYD
influència dels bloggers. Avui per avui doncs, i com un signe ineludible dels nous
temps, la moda no la dicten els grans dissenyadors, sinó que es crea a partir del que
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les persones, els usuaris, determinen. Cal considerar que aquesta democratització,
FRP TXDOVHYRO SURFpV GH JOREDOLW]DFLy L XQLYHUVDOLW]DFLy QR JDUDQWHL[ O¶HTXDQLPLWDW QL
tant sols la mateixa qualitat del producte, però si que és un exemple més de per on
evolucionen les coses.
Marta Rovira
Mira com agraïment a les teves reflexions MartaW¶KHSRUWDWXQDSHWLWDressenya de la
influència dels bloggers en la moda:
Ens referim als Cool hunters, els caçadors de tendències, que són qui es dediquen a
percebre i filtrar, determinant així en el doble fieeckback, per on van o per on han
G¶DQDUHOVQRXVJXVWRVVLJXLQQRXVRQRWDQWQRXV
Bloggers coneguts com Tavi Gevinson (Chicago, 1996 ), Anna dello Russo ( Bari
1962), Daphne Guinness (Hampstead 1967), Bryan Grey Yambao (Filipines) i Pelayho
Díaz Zapico (Asturies 1986).
Tavi és un adolescent americà que gràcies al seu blog de moda i el seu estil propi,
V¶KDFRQYHUWLUHQXQDDXWRULWDW(OVHXEORJSHUIHU-nos una idea, rep aproximadament
50.000 visites diàries. http://www.thestylerookie.com
Anna Dello Russo és una fashionista italiana actualment editora de Vogue Japan. El
seu blog personal és diu: http://www.annadellorusso.com
Daphne Guinness és crítica i colOHFRQLVWDGHSHFHVG¶DOWDFRVWXUDLWRWXQUHIHUHQWHQ
aquest ambient. Ha col·laborat DPIRUFHVGLVVHQ\DGRUVSHUzO¶REUDPpVLPSRUWDQWVHQV
GXEWH pV HO JXj G¶RU L GLDPDQWV TXH YD UHDOLW]DU DPE HO VHX DPLF 6KDXQ /HDQH $UD
mateix sembla ser que no disposa de blogs.
Bryanboy va obrir el seu blog lluint els seus extravagants outfits. El seu blog rep unes
40.000 visites diàries. http://www.bryanboy.com.
Pelayo és un jove estudiant de moda apunt de graduar-se que penja els seus projectes
al blog http://www.katelovesme.net
També hi ha pàgines web exclusivament dedicades a presentar i comparar els looks
IDVKLRQLVWHV G¶DUUHX GHOPyQ eV HO FDVGH ODSRSXODU ORRNERRN XQD[DU[DVRFLDl que
permet pujar els teus outfits indicant si ho vols on has adquirit cada una de les teves
peces; no hi ha restriccions ni per edat ni per estils. A més els usuaris poden comentar
i puntuar les teves eleccions la qual cosa fa que es converteixi en un fòrum sobre
moda i en un referent pels cool hunters.
Alexandra Pereira un dels blogs de modes més seguits arreu del món, ella a treballat
amb grans marques les quals avui dia ja són reconegudes a molts països. Podeu
observar el seu blog http://www.lovely-pepa.com
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Plantejament del concepte
Aquests dissenys estan pensats per ser polivalents, perquè avui en dia quan algú
necessita algun vestit per una ocasió molt determinada pensa si després el podrà
utilitzar en el dia a dia.
Aquests tres vestits els quals tenen tres formes més de combinar-se entre si estan
pensats per utilitzar-los en diferents ocasions en tot tipus de circumstàncies i llocs,
G¶XQYHVWLWGLVVHQ\DWSHURFDVLRQVHVSHFLDOV en pots tindre tres totalment diferents, per
HVGHYHQLPHQWVG¶DOWUHWLSXV
Fent referència els colors dels vestits han estat triats amb tons foscos ja que
P¶DJUDGHQ PROW HVWqWLFDPHQW SHUTXq HOV IDQ HOHJDQWV L JODPRURVRV WDPEp IDQ
referència a la nit que normalment és quan es celebren esdeveniments per portar
aquest estil de vestits anomenats alta costura, aixó per que fa al vestit amb totes les
peces, perquè les altres combinacions són per ocasions contràries.
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Descripció dels models

Aquest vestit està constituït per:
-Una faldilla gris metal·litzada arengada que alhora es converteix amb una capa
amb un cinturó de pel de marabú als ombros.
-‐7RSGHSDODEUDG¶KRQRUDPEIRUPDGHFRUWDQFDWSHU una cremallera invisible a
O¶HVTXHQD7HL[LWGHUDVRQHJUHDPEXQVOODQWRQVDO¶HQWUHSLW
-Una faldilla que està sota de la gris, és de tubo amb una llargada de 60cm.
Teixit de raso negre.
-Els accessoris són: una diadema amb una flor de raso negre i marabú,
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Aquest vestit està constituït per:
-Tres faldilles evasé de tul negre de diferents mides.
-‐Una faldilla de tubo amb una llargada de 60cm. Teixit de punt negre clàssic.
-Una capa de tul negre amb una llassada a la part dels ombros.
-7RSGHSDODEUDG¶KRQRUDPEIRUPDUHFWDLDOODUJDWWDQFDWSHUXQDFUHPDOOHUD
LQYLVLEOHDO¶HVTXHQD7HL[LWGHRUJDQ]DEULOODQWGHFRORUWDURQMDDPEXQIRUUR
taronja mate.
-Els accessoris són: una rosa de tul negre .
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Aquest vestit està constituït per:
-Un pantaló clàssic amb vol. Té una llargada de 1,14cm. Teixit de seda veig.
- 7RSGHSDODEUDG¶KRQRUDPEIRUPDUHFWHWDQFDWSHUXQDFUHPDOOHUDLQYLVLEOHD
O¶HVTXHQD7HL[LWGHVHGDYHLJDPEHQFDL[QHJUHDVREUH
- Capa de seda negre amb una llargada de 60cm. La qual es transforma en
vestit i faldilla alhora.
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OPINIÓ PERSONAL i CONCLUSIONS:
Aquest treball el vaig agafar amb moltes ganes ja que de cara el futur
P¶DJUDGDULDGHGLFDU-me això. He experimentat molt i e descobert moltes coses
respecte el mon de la moda.
(O TXH PpV P¶KD DMXGDW KD VLJXW RUJDQLW]DU-me i portar-ho tot al dia. Ha sigut
una bona manera per descobrir si ser dissenyadora és realment el que
P¶DJUDGD
'¶altre banda també he experimentat com a modista i model, això també ha
sigut interessant. Estic molt orgullosa dels resultats.
)LQDOPHQW P¶DJUDGDULD DJUDLU D WRWHV OHV SHUVRQHV TXH P¶KDQ DMXGDW D FUHDU
aquest treball de recerca.
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