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1. INTRODUCCIÓ 

L’estudi de la moda avui en dia resulta de gran interès degut a que ens trobem en 

una societat consumista caracteritzada per la continua alternança de productes. 

Aquest treball consisteix en fer un estudi sobre com la moda afecta la nostra vida 

des d’un punt de vista psicològic, sociològic i estètic fent referència als diferents 

autors que l’han estudiat des del s.XIX fins ara. He decidit fer-ho des d’aquesta 

època perquè són les teories més importants sobre el fenomen que s’estudien avui 

dia. 

He escollit aquest tema, perquè tot i no seguir molt les modes, em sembla un tema 

digne de menció per la important capacitat de persuasió que té sobre la societat , per 

les grans sumes de diners que mou i per tot el que les fa possible.  

Per definir els objectius m'he centrat en la influència que té la moda sobre nosaltres. 

Volia fer, en el cas de les èpoques modernes, una crítica sobre la moda i el nostre 

lligam emocional; estudiar la tirania de la bellesa i del culte al cos; saber quines són 

les seves motivacions per sorgir, com es difon, com mor i fins a quin punt estem 

disposats a seguir els seus dictàmens. En resum, com afecta la moda a la societat?  

A l’hora de investigar sobre les motivacions que porten a la creació de la moda se’m 

va obrir la possibilitat de fer un apèndix. En ell podria centrar-me en com, quan i 

arran de quin fet històric havien sorgit peces tan utilitzades com els texans o els 

biquinis. A més a més hi he inclòs la situació política i els successos internacionals 

de les diferents èpoques que guardaven relació amb la manera de vestir de la 

societat. Les persones més influents, els dissenyadors i els diferents cànons de 

bellesa també ocupen un lloc important en l’esmentat apèndix.  

Pel que fa a les fonts consultades s’ha de dir que el treball està basat en: la lectura 

de llibres especialitzats; la visita d’un museu adreçat al fenomen del prêt-à-porter 

que m’ha servit per poder fer l’annex; i la recopilació de revistes feta a partir de la 

meva estada aquest estiu a Anglaterra i França per poder estudiar com es ven la 

moda en les revistes especialitzades. 
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A mesura que anava avançant en el treball vaig veure la necessitat de comparar 

totes les teories amb la visió que té la joventut actual sobre la moda mitjançant unes 

enquestes. Així que vaig escollir nois i noies amb edats compreses dels 15 als 20 

anys ja que són considerats els grans impulsors del canvi en la societat actual i els 

que provoquen que els estils canviïn més de pressa. A més a més, la diferenciació 

dels dos gèneres m’ha possibilitat l’estudi de les seves respectives diferències.    

Pel que fa al cos de l'estudi està dividit per autors dins els quals es troben tots els 

objectius esmentats anteriorment i les meves pròpies conclusions . Això està fet així 

per crear una lectura més fàcil juntament amb l'ajuda visual de les imatges, els 

resultats de les enquestes, que he anat col·locant en el desenvolupament del cos, i 

l’apèndix com a complement de la moda i la seva evolució històrica. 

En resum, és un estudi realitzat sobre la societat per desxifrar com la moda forma 

part de les nostres vides fins a extrems que tendim a ignorar.  

 

 

 

 

 

 

La moda no és frívola. En l’actualitat forma part d’estar viu. Mary Quant (n.1934) 
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2. LA MODA COM A INTEGRACIÓ I DIFERENCIACIÓ SOCIAL 

En aquest apartat s’analitzen les teories clàssiques de la moda de Veblen, Bourdieu i 

per últim de Simmel i Flügel. Totes elles han intentat oferir una explicació a aquest 

fenomen, a partir de diversos paràmetres: la imitació, la societat de consum i 

l’existència humana i la cultura respectivament.  

 

2.1. La moda en Thorstein Veblen. 

Veblen (EUA 1857-1929) explica en la seva obra Teoria de la classe ociosa, el 

fenomen de la moda a partir del malbaratament de la societat que té com a finalitat 

principal l’exhibició de la reputació envers els altres. És el primer autor que defineix 

el consum dels objectes de moda a partir de l’estructura social, de la rivalitat entre 

classes, del conspicuous consumption  i no de les necessitats naturals.       

2.1.1. Conspicuous consumption1 

Aquest concepte s’atorga només a la classe ociosa, a la gent que està al capdamunt 

de l’escala social ja que, pel fet de ser superiors, el seu estil de vida es converteix en 

un model a seguir, un model normatiu.  

Veblen afirma que la llei del malbaratament coactiu, imposada per aquesta elit, 

obliga el consumidor a portar un nivell de despeses que repercuteix en el seu treball 

i en la seva economia. A més a més, explica que aquesta mena d’hàbit no és només 

superficial, sinó que arriba a influir en el criteri de la persona sobre el que està bé i el 

que no, és a dir, regula la conducta humana.  

Per consegüent, resulta ser el mètode que permet la difusió de la moda de dalt a 

baix de l’escala social. Aquest moviment és conegut com el trickle-down-effect que, 

segons l’autor, és un mecanisme que permet la difusió de la moda, els gustos, els 

nous tipus de vida i el consum en general per mitjà de la jerarquia dels estatus. 

                                                           

1
 Del llatí: Consum que atreu l’atenció per la seva excel·lència. 

1 
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A part de tenir el malbaratament com a eina principal en l’explicació de la moda, 

Veblen també afirma que moltes vegades es consumeix impulsat pel desig 

d’adequar-se a un cert grup social i evitar així els comentaris desfavorables. Per tant, 

els objectes de consum tenen per a ell, una funció simbòlica: són indicadors del que 

realment som i del que volem aparentar.  

NOIES NOIS 
A l’hora de comprar, 

mires que la roba 
que compres no 
sigui totalment 

diferent a la que 
utilitza el teu cercle 

d’amistats? 

A l’hora de comprar, 
mires que la roba 
que compres no 
sigui totalment 

diferent a la que 
utilitza el teu cercle 

d’amistats? 

 
NOIES NOIS 

Has evitat mai 
comprar alguna 

peça de roba per 
por al “què dirà la 

gent”? 

 

 

Has evitat mai 
comprar alguna peça 

de roba per por al 
“què dirà la gent”? 

 

Analitzant els resultats de les diferents enquestes, podem observar que no tot el 

jovent, tant nois com noies,  busca la igualtat total a l’hora de vestir.  No obstant això, 

la majoria de noies eviten, en alguna ocasió, la compra d’una determinada peça de 

roba per no patir comentaris desfavorables.  

Això ens porta a preguntar-nos per què els nois no es veuen tant involucrats en el 

fenomen de la moda. Una possible resposta seria que no donen tanta importància a 

l’aparença com el gènere femení. La societat, des de temps passats, sempre ha 

posat més èmfasi en la moda femenina que en la masculina.2 

                                                           

2
 Veure apèndix. 
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 Tot i així, l’autor deixa clar que una persona de classe inferior no pertany a la classe 

ociosa pel sol fet de vestir bé sinó que aquest món s’ha de completar amb el 

immaterial com el saber estar o el coneixement.  

Lligat als conceptes de malbaratament i estructura social, Veblen mostra especial 

interès en el nomenat: “consum vicari”. Amb ell es refereix a la mena de consum en 

que no és l’individu qui realitza el consum ostentós sinó aquell ésser que té al seu 

càrrec. Un exemple clar serien els vassalls de l’Edad Mitjana que mitjançant aquesta 

mena de consum honoraven el seu senyor. 

2.1.2. El costós disfressat de bellesa 

Vebblen assenyala la reputació com la responsable que disfressem els objectes cars 

sota el nom de bellesa. I és que posseir un d’aquests objectes proporciona al 

consumidor un cert nivell de superioritat. La gràfica següent recolza la idea que avui 

dia aquesta afirmació continua sent certa, però no d’una manera tant rotunda com 

assenyalava. 

NOIES NOIS 
“Un Louis Vuitton o un 
bolso del Zara?” Els 

dos serveixen pel 
mateix però creus que 
el fet d’escollir el més 

car, dóna al 
comprador un cert 

nivell de superioritat? 

“Uns pantalons 
Armani o uns del 
Zara?” Els dos 

serveixen pel mateix 
però creus que el fet 
d’escollir el més car, 

dóna al comprador un 
cert nivell de 
superioritat?  

Aquesta connexió ve donada pels judicis de valor de cada persona però, en general, 

es tendeix a pensar que la bellesa que no va acompanyada pels signes distintius de 

la reputació ja no ha de ser considerada com a tal. Per tant, a partir d’aquest 

raonament, l’autor reconeix que aquesta mena de consum demostratiu no només és 

la base del capitalisme sinó que té els seus orígens en la sempre existent rivalitat 

entre els homes.  

El manteniment d’aquest consum és gràcies a la imitació. El competidor es veu influït 

pel individu ociós i aquest es veu convertit en un mitjà per arribar a la fi. Llavors, 

2 
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l’adopció d’una determinada moda porta a un comportament mimètic d’un grup. Arrel 

d’això es pot definir la moda com un element de cohesió i diferenciació. 

D’altra banda l’autor també assenyala que cada vegada hi ha més gent de la classe 

ociosa que, al sentir que ja pertanyen a un grup social, no subratllen la necessitat de 

fer una constant demostració d’un nivell elevat. És per aquesta mateixa raó que el 

malbaratament és considerat més propi de la classe mitjana.  

2.1.3. El ideal de bellesa  

Veblen avisa que no s’ha de confondre moda amb cànon de bellesa. Aquest últim es 

subscriu a un objecte genèric basat en la reputació. Per consegüent, no només qui 

vesteix bé demostra tenir reputació sinó que també s’ha d’acompanyar amb el 

comportament, els ornaments, els detalls etc. 

El codi que regula la reputació decideix què considerar acceptable en cada situació 

en quant a matèria de vestit. D’aquesta manera estem disposats, casi amb total 

sinceritat, a considerar agradables les coses que estan de moda.  

L’autor ens revela també fins a quin punt la societat es deixa portar per la moda. Hi 

ha persones que pateixen privatitzacions de comoditats per seguir-la.  

NOIES NOIS 
És usual trobar-te 

persones que, en un 
clima molt fred, estiguin 

mal abrigades per 
semblar ben vestides. 

Alguna vegada has 
deixat la comoditat en 

segon lloc i t’has 
preocupat més per 

semblar ben vestida? 

És usual trobar-te 
persones que, en un 

clima molt fred, estiguin 
mal abrigades per 

semblar ben vestides. 
Alguna vegada has 

deixat la comoditat en 
segon lloc i t’has 

preocupat més per 
semblar ben vestit? 

Arran d’aquestes respostes puc afirmar que les noies són les que es preocupen més 

per l’aparença. Els nois davant la lluita entre comoditat o aparença, la majoria d’ells 

escullen la primera opció.  

Veblen també treu a relluir les “mutilacions” femenines com a mitjà per arribar a certa 

reputació. Un cas antic seria l’ús de la cotilla que proporcionava dignitat  a les dones 

3 
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que l’utilitzaven i que taxava de pecadores a les que no. Sempre dificultant a 

l’usuària tot moviment i incapacitant-la.  

L’autor afirma a més a més que l’ideal de bellesa és relatiu i manté que el 

desenvolupament econòmic d’una comunitat determina els seus ideals.  

Un clar exemple d’això seria el ideal de dona bonica que es té en diferents països. 

En els països subdesenvolupats la dona ha de ser robusta mentre que en els països 

desenvolupats és tot el contrari: la dona ha de ser esvelta de figura, s’ha d’abstenir 

de qualsevol treball i és vista com una representació del marit (consum vicari). 

2.1.4. Els canvis d’estils 

En un principi, el canvi incessant d’estils resulta de la recerca del que és agradable a 

la vista. I això una vegada més està totalment subordinat a mostrar la nostra posició 

social.  

Sembla que aquesta aproximació al ideal hauria d’haver comportat una estabilització 

d’estils però no és així. És veritat però que existeixen certs vestits estables que 

suporten el pas del temps sobretot en les zones on no es pot posar en pràctica el 

consum demostratiu. No obstant, un element important per a que existeixi la moda 

és la mobilitat social com s’ha dit anteriorment.  

Veblen argumenta també que el que es posa de moda no s’accepta pel seu caràcter 

estètic perquè inclús abans d’acceptar-la ens produeix intolerància. És a dir, el 

cànon de bellesa es veu superat per la reputació que comporta comprar la última 

novetat. Conseqüentment, es produeix una acceleració en el canvi d’estils que fa 

que cada vegada semblin més grotescs i intolerables. 

NOIES NOIS 
Arriba una nova col·lecció a 
una botiga, la vas a veure 
però no t’agrada. Al cap 
d’un temps veus que allò 
s’està posant de moda i 

t’ho mires amb uns altres 
ulls. Has comprat alguna 
peça de roba que en un 

principi no t’agradava però després al posar-
se de moda l’acabes adquirint? 

Arriba una nova col·lecció 
a una botiga, la vas a 

veure però no t’agrada. Al 
cap d’un temps veus que 

allò s’està posant de moda 
i t’ho mires amb uns altres 
ulls. Has comprat alguna 
peça de roba que en un 

principi no t’agradava però després al posar-
se de moda l’acabes adquirint? 

4 
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Després de veure les gràfiques puc dir que avui dia, el jovent té un criteri propi i que 

la majoria no es deixa portar per la novetat que està de moda. Tot i així, els resultats 

són sorprenents ja que precisament la gent jove es caracteritza per la seva gran 

capacitat de canvi. Això pot ser degut a que quan Veblen va fer la seva teoria, 

encara no es tenia en compte la massificació del consum d’ara.  

2.1.5. Conclusió 

La meva crítica personal és que aquest autor només explica el fenomen de la moda 

a partir del consum ostensible i de la rivalitat entre classes. Conseqüentment opino 

que si la rivalitat de classe fos el detonant de la moda, estaríem parlant d’un 

fenomen tant antic com la humanitat ja que sempre ha existit aquesta rivalitat entre 

els éssers humans. 

Respecte a la propagació i difusió de la moda, coincideixo amb la visió d’altres 

analistes molt més actuals com Paolo Fabbri (1939) qui no admet que el model de 

difusió vertical “de dalt a baix” pugui explicar el fenomen de la moda actual. Pel 

contrari, proposa que la moda és difon de la mateixa manera que les epidèmies.  

Un altre estudiós de la moda amb el que també coincideixo com és René König 

(1906-1992) adopta un punt de vista crític amb les teories de la moda que responen 

al trickle down effect. El que sí considera cert és que dins la classe alta existeix una 

continua competència en el joc de la moda. D’aquesta manera, la competència i la 

rivalitat són considerades com a factors altament dinàmics pel desenvolupament de 

la moda. 

D’altra banda, estic d’acord amb la rivalitat que descriu Veblen basada en el prestigi, 

un consum mitjançant el qual s’aconsegueix prestigi. Aquest punt de vista també és 

recolzat per altres estudiosos de la moda com Gillo Dorfles (1910)  i Jean Baudrillard 

(1929-2007). 

Pel que fa al “consum vicari” s’ha de tenir en compte que en el segle XX es dóna un 

nou fenomen: l’extensió del model femení a tot el camp del consum. D’aquesta 

manera, aquest “consum vicari” val tant per a l’home com per a la dona sense cap 

distinció a partir d’aquell moment. 

5 
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És per això que considero incompleta l’obra de Veblen, per reduir tota l’explicació de 

la moda a un únic principi, la rivalitat. Tot i així se l’ha de reconèixer com a pioner del 

seu estudi.     

 

2.2. Pierre Bourdieu: moda i distinció 

Bordieu (París 1930-2002) en la seva teoria de la moda que apareix en la seva obra 

La distinció (1979) proposa també el model de difusió denominat trickle-down effect. 

D’altra banda incorpora la novetat de vincular la moda a la teoria dels gustos i els 

estils de vida.  

Abans de començar el seu estudi cal mencionar que la tesi de Bourdieu es subscriu 

a l’Europa dels segles XVI i XVIII dins les classes dominants, quan es van col·locar 

els nous rics plebeus amb la noblesa. És en aquest context quan segons ell té lloc 

les lluites de competència i sorgirà la dinàmica de la moda.   

2.2.1. El gust. 

Bourdieu el defineix com un concepte no homogeni que es diversifica depenent del 

grup social i que depèn sobretot de la disposició cultivada del subjecte així de com 

es defineix en funció de la cultura acadèmica i de l’origen social del mateix. 

El gust per tant, cohesiona i diferencia els individus. És per això que és usual 

reafirmar un gust exercitant el rebuig als altres. La qual cosa comporta un estil de 

vida: unes postures estètiques que afirmen la posició que s’ocupa en l’espai social. 

Cada classe estarà preparada per exercir la seva elecció i el seu rebuig ja que 

posseeixen les seves estructures lògiques per fer-ho. Les seves eleccions estètiques 

es constitueixen per la seva oposició als altres grups més pròxims en l’espai social. 

No obstant això, no només s’observen distincions en els diferents grups socials sinó 

també dins del mateix que es deu en gran part a les relacions socials. 
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2.2.2. Moda i estratificació social. 

L’autor afirma que el gust pel luxós o la necessitat són dos element oposats entre sí 

ja que el primer depèn dels poders que es posseeixin per permetre’s mantenir una 

distància amb la necessitat. 

Bourdieu reconeix que qui pot adquirir luxe és la classe dominant i veu en ella tres 

estructures de consum en la que es produeix aquest distanciament:  l’alimentació, la 

cultura i les despeses de presentació d’un mateix (vestits, tractament de bellesa 

etc.). 

Cada classe té una idea diferent referent al gust alimentari i dels seus efectes. Les 

classes populars es centren en el valor nutritiu i la classe alta o dirigeix a no 

engreixar-se. És només en la classe mitjana on sorgeix la preocupació per la salut i 

la forma. 

Pel que fa als vestits i la cosmètica l’autor relaciona el gust d’aquests amb la 

quantitat de benefici que aquesta aparença ens pugui reportar.  

L’autor afirma que els gustos depenen del sistema de bens oferts. Un canvi en 

aquests bens provocarà un canvi en els gustos. Per això mateix els productors 

produeixen objectes diversos que corresponen amb els diferents interessos que els 

consumidors tenen, en funció de la seva posició de classe. En la següent imatge 

queda exemplificat aquest cas. D’esquerra a dreta: Converse All Star (60€), Vans off 

the wall (80€) i Victoria (20€). 

 2.2.2.1. La moda com a estratègia de dominació 

Segons Bourdieu el trickle down effect també és el mètode principal per a la difusió 

de la moda i que alhora actua com a motor de canvi dins de la classe dominant. En 

conseqüència, per a ell la moda respon a una estratègia de dominació. Les classes 

privilegiades busquen en els productes la fantasia i l’harmonia mentre que la resta 

busquen productes més funcionals i fàcils de mantenir. 

Per tant, la moda és entesa com un fenomen plural que ofereix diferents productes 

que representen la distinció.  

6 
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 2.2.2.2. L’esnobisme i la pretensió. 

Bourdieu entén l’esnobisme com l’abandonament  de objectes, llocs i pràctiques que 

passen de moda per ser considerats devaluats. La posició de classe alta ha de 

mantenir un equilibri distingint-se sense cridar l’atenció. La moda consisteix en evitar 

els extrems.  

Els pretensiosos es conformaran amb les imitacions de les creacions de moda i 

aquestes trivialitzaran l’objecte que es considerava distingit fins aleshores. Aquí és 

on es troba la constant lluita interna entre el ser i el semblar, entre elegància i 

pretensió. Els individus que segueixin aquest últim són aquells que escapen de la 

seva condició imposant una representació superior de sí mateixos. 

 2.2.2.3. Les estratègies de distinció. 

Tenen un doble efecte perquè van dirigides tant als membres de la classe dominant 

com a les classes inferiors. El món de la sobrietat es veu substituït per una vida que 

gira entorn de l’aparença, la por a no estar a l’alçada. 

La nova burgesia té una certa relació amb la burgesia ja existent. Tots ells 

posseeixen per exemple titulacions escolars però no tant importants com els de la 

classe d’origen. És per això que es senten còmplices de les protestes simbòliques 

contra la cultura legítima i mostren inclinació pel rock, els jeans i l’underground.  

Aquesta distinció també s’expressa en el propi cos però des de dos dimensions: la 

primera com a expressió pròpia i la segona com una comunicació amb els altres, 

sempre entrellaçades.  

 2.2.2.4. Els estereotips. 

Les classes populars s’inclinen cap a una estètica funcional rebutjant l’art per l’art. 

Aquest principi de conformitat té un efecte d’homogeneïtat que anul·la qualsevol 

tipus de creativitat. I és aquí on sorgeixen els estereotips com per exemple la sanció 

a la que s’enfronta una dona madura si vesteix massa atrevida.  
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2.2.3. Conclusió i comparació amb Veblen.  

La teoria de Bourdieu respon a l’esquema de difusió vertical (de dalt a baix) igual 

que la de Veblen. Però crec que la seva teoria era eficaç per explicar la difusió de la 

moda aristocràtica en el període des de finals de l’Edat Mitjana fins el segle XVIII 

però no la considero satisfactòria per explicar el sistema de la moda després de la 

democratització de la mateixa (prêt-à-porter)3. 

Avui en dia la moda està caracteritzada per la personalització i no es pot encasellar 

dins el binomi de classe dominant-elegància. Actualment, existeixen franquícies com 

H&M que, sense ser prêt-à-porter ni imitacions deixen espai a la personalització. 

Comprant o no en aquestes marques, el jovent prefereix trobar el seu propi estil que 

anar vestits segons els dictàmens.  

NOIES NOIS 
A tu t’agrada 

personalitzar el teu 
propi estil a l’hora de 

vestir? 

A tu t’agrada 
personalitzar el teu 

propi estil a l’hora de 
vestir? 

Bourdieu, en la seva teoria del 1979, no va comprendre que la moda havia sofert un 

canvi molt important de la mà del prêt-à-porter que ha fet a més que el modista no 

sigui només un artista sinó un empresari.   

En la seva tesi també apareix explicada la moda com a producte de la emulació 

entre dominants que busquen distinció i els dominats. No obstant, les tendències ja 

no es propaguen exactament així, la gent cada cop menys imita les modes 

promogudes per les classes dominants. És veritat que la majoria somia amb el seu 

poder econòmic però no en tots i cadascun dels seus hàbits. Això és veu clarament 

en el cas dels joves, la majoria es veuen fascinats per tot el que representa la cultura 

urbana, ja siguin skaters, ravers o rapers.   

                                                           

3
 Veure Annex 
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2.3. La consideració dialèctica de la moda de George Simmel. 

Simmel (Berlín 1858-1918) va escriure nombroses obres relacionades amb l’estudi 

de la moda: Filosofia de la moda, Filosofia de la coqueteria i El Masculí i el femení; i 

altres assajos. En elles treballa a partir de la idea que la moda posa de manifest la 

tensió que genera la imitació social i la diferenciació individual. 

La considera com una part de la nostra existència, un joc d’imitació-diferenciació 

que cohesiona a la vegada que diferència els individus. A més a més coincideix amb 

Veblen i Bourdieu amb l’explicació de la mateixa com fenomen de classes i de 

mobilitat social però aprofundeix més en la seva repercussió no tan sols en 

l’aparença exterior sinó en el nostre jo intern. 

2.3.1. Existència, imitació i moda.   

Per Simmel la moda troba les seves arrels en la pròpia existència humana, per tant, 

té un caràcter dinàmic i dualista.  

Segons ell, la tendència psicològica cap a la imitació ens proporciona seguretat al no 

sentir-nos sols quan realitzem les nostres pròpies accions.  

Quan el que es vol aconseguir és la diferencia, la innovació i la exclusivitat, la 

imitació és vist per Simmel com una contradicció. Aquest caràcter dual entre 

innovació i imitació, que poden conviure perfectament en la societat, es necessari en 

la moda. Es necessita que quan algun element es consideri passat de moda 

n’aparegui un altre que busqui la diferència.  

La moda pot ser tant de caràcter conservador com revolucionari, la facilitat d’adoptar 

una postura o una altra es propi d’ella. El que ara es considera revolucionari al cap 

de poc temps serà vist com a contrarevolucionari. L’alternança d’aquests moments 

constitueix un dels mecanismes més essencials. La variació de la duració de les 

diferents fases depèn de l’època i les condicions socioeconòmiques i polítiques. 

2.3.2. Acceleració de la moda i dels estils. 

Segons Simmel, les creacions estan integrades en el procés productiu de l’economia 

ja que existeix una industria especialitzada que dissenya un determinat article per a 
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que es posi de moda. La moda és per tant un ofici pagat i això efectivament accelera 

el procés d’innovació i d’acceptació.  

Per tant podríem afirmar que el capitalisme accelera el procés ja que els productes 

són fàcilment assequibles on la majoria d’aquests són importacions. Aquest 

exotisme de la moda posa de manifest una forta cohesió entre els individus que 

l’adopten. 

A més a més, està provat que quan més nerviosa és una època, més ràpidament 

canviarà les seves modes, perquè hi ha la necessitat d’elements diferenciadors. 

Avui en dia, també s’accelera el canvi mostrant el ritme accelerat de la vida 

moderna, i és principalment aquesta fugacitat la que fa a la moda ser més atractiva. 

És més, no solament respon al consum sinó que crea un nou temps social 

caracteritzat per la valoració del present. 

Tot i així l’autor afirma que en les classes inferiors els canvis són més lents i potser 

la classe alta és més conservadora ja que té por que el seu estatus variï mitjançant 

el canvi. És per això que la classe mitja és l’estrat considerat més variable. 

El context idoni per la moda és la gran ciutat amb la seva celeritat de moviments, la 

aglomeració i el ascendent econòmic. A més a més, la fluïdesa de la moda 

possibilita que no siguin tan cara.  

Simmel també parla en les seves obres de l’efecte revival. És un moviment que 

tendeix a revalorar i portar al present estils i modes del passat. El clàssic sol resistir-

se a la moda ja que posseeix una serenitat que no deixa lloc a la modificació. Encara 

que hi hagi jovent que no sap que la majoria de les peces de roba que portem ara 

estan inspirades en modes passades, la majoria sí que n’és conscient. 

NOIES NOIS 

Sabies que moltes de les 
modes que avui dia es 

venen com a noves, són 
peces de roba inspirades 
en la roba que portaven 

els nostres padrins? 

Sabies que moltes de les 
modes que avui dia es 

venen com a noves, són 
peces de roba inspirades 
en la roba que portaven 

els nostres padrins? 



 

19 

A la vegada però, poden existir una sèrie d’estils. Això és deu a l’acceleració dels 

continguts de la moda i a la ampliació del nostre coneixement històric. 

La mateixa moda posseeix una contradicció lògica: té un impuls expansiu però, en el 

moment d’aconseguir-ho, morirà al haver anul·lat la diferenciació. 

2.3.3. Enveja, tirania i màscara. 

Simmel afirma que l’actitud del individu davant la moda és una barreja d’acceptació i 

enveja. No es refereix a l’enveja com a sentiment negatiu sinó a la barreja de desig i 

admiració que fa que ens apropem a l’element envejat.  

La moda implica una obediència als seus dictàmens.  

Això pot crear un esclau de la moda que és qui exagera la tendència del moment 

tendint a l’avantguardisme. Aquest mateix individu té per contraposició aquell que no 

segueix cap dictamen i que aconsegueix amb això mateix la individualització però 

aquesta vegada negant el model social, l’antimoda. 

L’antimoda és explicada per Simmel tenint en compte diferents motius. Potser que hi 

hagi la necessitat de no barrejar-se amb la multitud o que l’individu tingui una 

sensibilitat fràgil i cregui perdre la seva forma personal quan s’identifiqui amb la 

multitud.   

L’autor també afirma que la “tirania de la moda” afecta més a les dones ja que, 

sempre han estat condemnades a una posició social més dèbil que l’home. Però és 

cert que la dona moderna comença a manifestar certa diferència. 

Apart d’això, la moda ofereix a l’individu la possibilitat de no sentir-se al descobert.  

Per tant, la moda és una forma mitjançant la qual els éssers humans salvaguarden la 

seva llibertat mostrant només l’extern als demés, aconseguint a més a més una 

accentuació del jo, de la seva essència. És aquí on es posa de manifest el caràcter 

dialèctic de la mateixa. 

En les seves obres es reconeix que la moda afecta a la interioritat individual ja que el 

procés d’unificació-diferenciació modela els interessos i les decisions. Però es 

reconeix que aquest fet es dóna majoritàriament en joves i individus banals que 
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s’interessen sense justificació en assumptes que inclús en ocasions els canvien 

espiritualment. 

2.3.4. Conclusió 

Simmel, en la seva obra, deixa entreveure com afecta la societat sobre la moda i els 

canvis que provoca. Però a partir de la reflexió personal puc dir que Simmel no ha 

aprofundit tant en el tema.  

Jo entenc la moda com una manifestació cultural en que s’aprecia la lluita constant 

entre immobilitat i novetat. En societats que estan sotmeses, per exemple, a la 

tradició o a la climatologia, existeixen vestits que es conserven durant un llarg 

període de temps. Per tant, perquè la moda existeixi ha d’existir el dinamisme.  

Personalment, com Simmel, crec que el creador de la moda es considerat com a tal 

quan crea una informació nova que és inesperada pel públic. Si el públic no estigués 

commocionat per la moda, aquesta no tindria sentit. Aquest sentiment comú a totes 

les persones explica el seu triomf i perquè és un fenomen tan d’elit com de 

masses. 

Un altre estudiós de la moda, centrat en el paper de la configuració de la identitat, 

com és Gillo Dorfles considera de gran importància l’estudi de Simmel. Pensa que el 

moment de cohesió-diferenciació, encara en la actualitat, pot ser considerat 

essencial per a qui vulgui indagar el com i el perquè de les successives tendències 

de la  moda. Jo també ho considero així. 

 

2.4. La dialèctica de pudor i exhibició de Flügel. 

En la seva obra Psicología del vestit, Flügel (GB 1884-1955) aplica per primer cop la 

teoria psicoanalítica al fenomen del vestit i té en compte per exemple, el valor 

simbòlic. 
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2.4.1. L’origen del vestit.  

Flügel parteix de considerar la vestimenta com a símbol: a través d’ella l’individu 

ofereix una impressió directa sobre d’ell mateix. Ens indica, entre altres aspectes, el 

sexe, l’ocupació o la posició social. 

NOIES NOIS 
Creus que la roba que 

portem diu molt de 
nosaltres, ens pot 

indicar, entre altres 
aspectes, el sexe, 

l’ocupació o la posició 
social? 

Creus que la roba que 
portem diu molt de 
nosaltres, ens pot 

indicar, entre altres 
aspectes, el sexe, 

l’ocupació o la posició 
social? 

Després d’’haver analitzat els gràfics, podem afirmar amb més contundència 

l’afirmació anterior dita per Flügel.  

Flügel també explica que a través de la indumentària es poden prolongar les 

percepcions visuals i tàctils creant una il·lusió. Per exemple, al ser potenciada 

l’alçada d’una persona es produeix una sensació d’estima que ens dóna alhora 

seguretat i importància. 

La tesi nega que l’origen del vestit fos la protecció. Per això, Flügel considera el 

realçament de la bellesa del cos la funció més primitiva de la vestimenta.  

Referent al debat de si la moda és tan antiga com la humanitat o emergeix en una 

època determinada, Flügel admet que va existir una època anterior a l’aparició de la 

mateixa en la que existia el vestit fix de tipus estable. Conseqüentment, ell no 

considera que la moda sigui tan antiga com la humanitat. 

D’altra banda, senyala els seus principis en l’aristocràcia. Mentre el poble vestia el 

vestit fix, va sorgir una burgesia i es va popularitzar la moda. 

2.4.2. Les causes psicològiques i socials de la moda. 

Perquè la moda existeixi han d’existir diferències entre els individus però també la 

possibilitat i el desig de sortejar aquestes diferències. Per tant, l’autor arriba a dues 

9 
10 
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conclusions: primerament diu que és impossible que existeixi la moda en una 

jerarquia rígida; i segon, perquè existeixi la moda no és necessari que aquesta 

exerciti la seva influència en tota la comunitat. 

Com s’ha dit anteriorment, la moda té el seu origen en l’aristocràcia mantenint així 

un estatus essencial per la seva existència. Avui en dia, aquesta aristocràcia ja no la 

formen nobles sinó que es pot trobar perfectament en el món del teatre o de l’esport. 

L’economia juga un paper molt important en l’origen i el manteniment de la moda. 

Per exemple: els mitjans moderns de producció massiva i els mitjans de transport i 

distribució possibiliten que cada vegada un major nombre de persones accedeixin a 

models nous de preus més baixos. També, la proliferació de publicacions de moda i 

la facilitat d’establir contacte amb els grans centres de la moda estimulen la velocitat 

de imitació des de sota, la qual cosa suposa un ritme més ràpid de canvi de models 

entre els líders de moda per poder preservar així la seva distinció. 

No obstant, la producció en massa elimina les diferencies entre individus. Però 

l’autor veu dos inconvenient en que els vestits esdevinguin fixos: en primer lloc, els 

interessos econòmics del món de la moda; i en segon lloc, el fet que els éssers 

humans som narcisistes4.   

També l’autor assenyala que la industria del vestit fabrica els objectes de moda amb 

materials cada vegada menys duradors. A causa de la rapidesa del canvi, la 

mentalitat del individu també canvia. Aquest tendeix a 

ser més revolucionari i ja no venera el vell.  

D’altra banda, crear una nova moda no requereix 

només crear un nou disseny. Entre els productors i el 

públic és necessari considerar un grup d’actors que 

impulsin l’acceptació del nou disseny. Personatges 

admirats i envejats.  

                                                           

4
  Persona que sent satisfacció de si mateix, complaença excessiva en les pròpies qualitats o obres.  

11 
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Amb el moviment ascendent de la democràcia, els vestits es caracteritzaven per la 

seva senzillesa. Segons Flügel, l’esperit dels temps influeix sobre la moda. Per tant, 

per tenir èxit, aquesta ha de concordar amb certs ideals del moment en que aquesta 

sorgeix i depèn de la seva capacitat de captar els canvis i sincronitzar-se amb ells. 

Aquí s’explica la moda com a representació de la cultura. 

2.4.3. Moda i diferència sexual   

Flügel admet que no semblen existir motius perquè existeixi una diferència notable 

entre els vestits de l’home i els de la dona que no sigui la de ressaltar les pròpies 

diferències de gènere.  

El vestit fix masculí, es manté per diversos motius: en primer lloc, l’home tem 

semblar diferent dels seus companys, a més també existeix major repressió del 

narcisisme, l’exhibicionisme i les tendències homosexuals entre els homes. Ara bé, 

també té dos inconvenients: impedeix expressar individualitat i suprimeix qualsevol 

tipus de pla artístic. Aquesta mena de vestimenta fixa té una sèrie d’avantatges: 

elimina la competència, minimitza el temps de l’elecció del vestit i minimitza la 

despesa amb roba.  

2.4.4. Conclusió  

En la seva obra, Flügel parla de com es difon la moda posant més atenció als temps. 

Personalment crec que la moda avança seguint un patró: salta cada any i avança de 

manera discontinua. La moda anterior es torna horrible, el seu passat el percebem 

com a remot i, és per això, que podrà tornar a ser utilitzada en un futur imperceptible. 

Això et fa reflexionar sobre el fet que tots nosaltres vivim el canvi com un continu 

present.   

Un altre punt que trobo incomplet en l’obra de Flügel és el relatiu a la vestimenta 

fixa. Crec que el vestit té un caràcter expressiu. És veritat que existeixen determinats 

casos que el codi del vestit no permet cap variant, com per exemple, l’ús del vestit 

militar. Però el vestit fix descrit per Flügel pot ser reinventat mitjançant els 

accessoris.   12 
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3. MODA I COMUNICACIÓ 

 

3.1. La moda com a codi lingüístic.  

La moda és signe i comunicació. La indumentària forma part de la comunicació no 

verbal que es manifesta com una extensió del jo. 

3.1.1. El caràcter paradoxal de la moda. 

La moda és un signe eficaç ja que no pot existir una moda que no hagi triomfat.  

Aquest signe té propietat reflexiva: es una estructura capaç d’utilitzar l’antimoda com 

a moda.  

Per entendre tot el seu poder cal entendre la moda com un raonament dotat d’un 

significat sensorial. És a dir, el subjecte davant d’un vestit experimenta un gran 

nombre de sensacions. Aquestes són les que aconsegueixen que es formin grups 

apassionats com per exemple les fashion victims.   

 

3.2. El cos com a sistema de signes. 

En l’estudi de la moda que realitza Patrizia Calefato (Itàlia 1954) es diu que el vestit i 

la moda són elements amb els que decorem el nostre cos, per tant, son considerats 

com a els mecanismes a través dels quals ens relacionem amb el món. L’autora 

aborda la moda i el vestir des de la sociolingüística.  

3.2.1. Els signes de la moda. 

Tal i com Calefato afirma en la seva obra Fondamenti di filosofia del linguaggio, “el 

llenguatge implica tot un sistema de signes a través dels quals els éssers humans 

modelen la seva posició i la seva relació amb i en el món”. 5 

                                                           

5
 Immaculada de la Puente-Herrera, 2011 El imperio de la moda Pàg.221 
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A més, els sistemes de signes  de la moda són definits com sistemes de 

comunicació que engloben la producció, el intercanvi i el consum.  

La moda actualment és un vertader sistema model en els sistemes de signes, ja que 

el sistema de la moda estableix una mediació entre el portador i qui l’observa. 

3.2.2. Tradició i censura. 

Calefato sosté que la moda es serveix dels signes 

explícits que formen part d’una comunitat. Per 

exemple, Dolce&Gabbana o Versace al·ludeixen 

en les seves col·leccions a la cultura del sud de 

Itàlia. També tradicions com el Nadal es veuen 

reflectides en la moda amb l’ús, per exemple, de 

complements vermells. 

Mitjançant els medis de difusió de les novetats com és la fotografia, no solament es 

transcriu el que surt a la fotografia sinó que també es reinterpreta. És el cas de la 

publicitat on es fa referència a un missatge “metapublicitari” prescindint de la 

“recomanació per a la compra” que queda solament sobreentesa. 

Tot això mostra com la provocació s’ha utilitzat com estratègia de distinció. L’any 

1964, al ser creat el monobikini, l’escàndol va començar a ser utilitzat com a tècnica. 

Però va ser amb Gucci, el 1998, quan la provocació va agafar la forma del porno-

chic que va finalitzar el 2002. Consistia en una estratègia utilitzada per la majoria de 

les marques que estaven a la cúspide, les quals feien servir la provocació sexual per 

vendre: “hedonisme llibertari”.  

3.2.3. La moda mundana 

La moda, per un costat, té un aspecte institucional, com a consum i espectacle que 

es manifesta en la passarel·la, la Alta Costura i les top-models, però també té una 

altra vessant; es tracta del que es denominen looks, estils i antimodes, que són 

definits per Calefato com a “mundanalitat de la moda”. 

13 
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Calefato sosté que la moda es refereix en nombroses ocasions al nom de l’autor. És 

a dir, el nom de l’autor es refereix, a part de a la marca, a l’estil del cos revestit. La 

firma és considerada per l’autora com un element del llenguatge capaç de narrar i 

produir símbols, sent una potència evocadora i simbòlica, ja que en ella radica el seu 

prestigi.  

Una altra forma en que el cos es revesteix de text és la 

camiseta adornada amb paraules. Aquestes tenen una lògica i 

una estètica especial que les regula. La primer és dita lògica 

de la distinció, i es refereix al cas que la firma estigui gravada 

a la camiseta. La segona és la lògica de la seducció que 

transforma el cos escrit per la camiseta en cos desitjable 

perquè és llegible. Transmet valors, gustos culturals, estils i 

subcultures, símbols que permeten el joc d’estils i manifestacions canviants.  

3.2.4. La construcció del cos revestit 

Tal i com assenyala Calefato, els éssers humans sempre han mantingut una relació 

particular amb els vestits, que està basada en la convicció que la relació entre els 

signes que conformen la vestimenta està regulada per una lògica interna.  

Aquesta relació fa referència a la relació que guarden certs objectes entre sí i que 

aparentment no la tenen. Però que, no obstant, davant del subjecte es presenta com 

un sistema organitzat.  

Existeix una gran similitud entre el llenguatge de la música i el de la moda sobretot 

pel que fa al caràcter sensorial. També és bastant coneguda la minuciosa relació 

amb els vestits, els gestos i els adorns que acompanyen la exhibició pública del 

músic o grup musical. Per exemple en el cas del jazz i del rock ens trobem amb 

estils de vida i tendències lligades a lo inesperat i a la insubordinació entesa com a 

imperfecció sobretot pel punk.  
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NOIES NOIS 
T’has vestit mai en 

consonància amb algun 
estil musical? 

T’has vestit mai en 
consonància amb algun 

estil musical? 

L’estil quotidià del vestir és herència de la música, i del llenguatge del hip hop i el 

rap, encara que, bona part del jovent d’avui en dia, no porti aquesta roba sent 

conscient que aquesta pertanyi a un estil musical definit.  

El mateix ocorre amb el vintage que reuneix records i emocions passades.  L’autora 

defineix la mort i la moda com germanes, filles de la caducitat i del joc de l’aparença i 

la renovació constant.  

3.2.5. Moda i cine. 

Calefato considera el cine com model dels medis de comunicació de masses. Els 

subjectes del cines són icones que marquen una època, un somni i inclús la nostra 

quotidianitat. Això s’aconsegueix a través de signes concrets com ho són els vestits, 

el maquillatge i el pentinat. El vestuari dels personatges de cine és cuidadosament 

triat per narrar alguna cosa. 

Han existit nombroses obres cinematogràfiques que han marcat estil en el vestir, i no 

solament han inspirat a grans modistes sinó també al mercat de la roba industrial.6 

La nostra ment capta la moda que porten els personatges com si aquesta fos 

imperceptible, ja que aquesta està integrada en el context de l’escena. És un text 

repensat al mínim detall, un backstage resultat del treball d’un equip d’especialistes.  

El mateix passa en les passarel·les, desfilar és saber focalitzar un cos a través de la 

multitud. La moda és un art en moviment. 

                                                           

6
 Veure Apèndix. 
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3.2.6. Conclusió 

Després d’haver analitzat les teories de Calefato, puc dir que hi coincideixo al 

considerar la moda com un llenguatge ja que aquesta es utilitzada pels sistemes de 

comunicació de massa com el periodisme, la fotografia, el cine, el marketing i la 

publicitat. 

Pel que fa al cine, penso que el cos revestit que apareix en la pantalla és acceptat 

per la societat ja que influeix en la moda real. És completament cert que hem viscut i 

es viuran èpoques que marcaran la moda a través de la gran pantalla.  

Per tant, la moda és un fenomen de masses que es construeix a través de la trama 

dels factors esmentats anteriorment. El subjecte en la postmodernitat no solament té 

una funció sinó una multiplicitat de looks que s’engloben en el terme de la 

sociabilitat. 

 

3.3. Roland Barthes: la retòrica del sistema de la moda. 

 L’objecte d’investigació del Sistema de la moda de Roland Barthes (París 1915-

1980) és l’anàlisi estructural del vestit femení tal com es descrit en les revistes de 

moda. L’autor enfoca la seva investigació des de la semiologia i utilitza el terme 

Moda en majúscules, per fer referència a la descrita en les revistes especialitzades.  

L’autor manifesta que vivim en una societat industrial d’ordre econòmic que forma 

consumidors que no calculen, posat que, si fos així, comprarien a mesura que els 

objectes s’anessin desgastant. Aquesta representació de la moda com a consum no 

solament té com a substrat el desig o el somni, sinó el sentit que li dóna la revista de 

moda.  

3.3.1. La retòrica de la moda i la seva referència al cos en les revistes de moda.  

La Moda resolt el conflicte de la transició entre el cos abstracte (model) i el cos real 

de les lectores de les revistes de moda de tres maneres possibles:  



 

29 

La primera és el cos ideal encarnat, la seva funció és purament estructural, remet a 

l’estructura que suporta el vestit. 

La segona és el cos que està de moda i que es decreta tots els anys, els quals 

remeten a un cos ideal i absolut.  

La tercera és el vestit perquè transformi el cos real mitjançant artificis i aconsegueixi 

fer el cos ideal de la Moda: “aquesta solució expressa un cert sentiment de poder: la 

Moda pot convertir qualsevol cos sensible en el signe elegit per ella, el seu poder de 

significació és il·limitat”7. 

Cos ideal encarnat Cos ideal i absolut Vestit 

   

En el moment que el judici fet per la revista de moda és imperatiu, del tipus “aquest 

any el vermell està de moda”, el signe es converteix en la Moda d’aquell any i és la 

raó per abandonar la Moda de l’any anterior que quedaria com a passada de moda. 

3.3.2. La denotació en el sistema de la moda. 

La difusió de la Moda  a través de les revistes és un fenomen 

massiu. Al passar al pla de la comunicació escrita, la Moda es 

converteix en un objecte cultural d’estudi.  

La moda descrita utilitza la descripció que li dóna sentit, 

expressant de una determinada forma un objecte real que és la 

referència. Aquesta descripció diu què és el que s’ha de fer 

servir i de quina manera i no una altra, per tant el propi llenguatge exerceix una 

                                                           

7
 Immaculada de la Puente-Herrera,2011 El imperio de la moda Pàg.253 
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funció reguladora. El llenguatge de la moda és un sistema exacte, tirànic i 

regulador.  

3.3.3. La connotació en el sistema de la moda.  

Precisament aquest llenguatge primari ens porta a les motivacions per les quals el 

subjecte escull una peça i no una altra.  

En les revistes de moda la classificació que fan, ja no solament 

mitjançant el material, sinó també mitjançant el llenguatge que 

imposa significats nous, fa que ens permeti dirigir la nostra capacitat 

d’elecció.  

L’objecte material real de Moda, per exemple les ulleres de sol, és 

un objecte limitat amb significats escassos. No obstant en la revista de Moda se 

l’atribueix significats excessius. En aquest cas, la frase diu: “posat unes ulleres retro, 

perfectes per estar al costat de la piscina mirant les belleses”. 

3.3.4. La motivació del signe de moda.  

El signe de la moda és un signe motivat: “El signe és motivat quan el seu significant 

manté una relació natural amb el seu significat”8. Aquest signe de la Moda Barthes 

troba tres relacions en torn la motivació: 

En primer lloc: quan la motivació del signe està determinat per la seva funció. Com 

en l’oració: “sabates ideals per caminar”. 

En segon lloc quan la motivació és menor: “ Si la revista afirma que aquest abric de 

pell és ideal per un comiat en les andanes d’una estació”. Existiria una relació 

funcional coma material protector però no hi ha res que indiqui la relació exacte que 

tindria les pells amb l’estació. 

                                                           

8
 Immaculada de la Puente-Herrera, 2011 El imperio de la moda Pàg.259-260 
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En un tercer nivell el signe és aparentment immotivat. És el cas que no existeixi 

motiu perquè la faldilla prisada entri en relació amb les senyores de certa edat més 

que amb les joves. 

Funcionalitat Funcionalitat menor Signe immotivat 

   
“Posi una mica de color” “Tot el que necessites és 

un vestit especial per 
complementar el sol, el 

mar i la sorra en un 
vespre balsàmic.“ 

“Texans trencats i 
oversize són la clau dels 
pantalons preferits de les 

celebs.” 

Però Barthes també menciona un cas concret de motivació. Quan el significat és el 

propi vestit que són descripcions que reposen sobre la idea del joc. “Un vestit sastre 

molt sastre”. 

D’altra banda, apareixen les descripcions imperatives, aquell signe és immotivat: 

està de Moda el vestit que està de Moda.  

3.3.5. El sentit de la Moda en les revistes. 

Segons Barthes, la Moda per sí mateixa no té sentit. El seu sentit reposa sobre el 

que es diu que està de moda. Lo qual produirà angustia al lector, posat que té molts 

significats però no té l’objecte de moda.  

La retòrica es correspon moltes vegades a vincular el vestit a una situació que és 

imaginaria i vertadera, a la vegada. Aquest enunciat posseeix la mateixa veritat 

pròpia del somni. És per això que la moda produeix de nou un emmascarament de lo 

real i lo imaginari. Per tant, portar un determinat suèter i no un altre condueix a un 

món imaginari, un somni.  
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La Moda sempre és el present perquè solament podria dir-se què és el que està de 

moda ara. En el relat de la mateixa les significacions són fràgils, ja que el lèxic de la 

Moda es renova tots els anys. Aquest canvi és arbitrari. 

3.3.6. Conclusió 

Personalment, trobo molt interessant l’estudi que va fer Roland Barthes sobre les 

revistes de moda ja que és el un dels mitjans principals pel qual 

aquesta arriba més ràpidament als possibles consumidors i el 

que permet manipular la seva consciència respecte a l’adquisició 

amb més facilitat. 

La descripció de la Moda aconsegueix calar els sentiments dels 

subjectes guiant-los a través d’un camí que s’acaba en la 

prohibició o imposició imperativa i absoluta. “Mai siguis etiquetat (facebook) amb el 

mateix model dues vegades”. 

 

4. LA MODA COM A CONFIGURACIÓ DE LA IDENTITAT. 

 

4.1. La dimensió estètica de la moda en Gillo Dorfles 

Dorfles (Itàlia 1910) busca l’origen de la moda en les modificacions que es realitzen, 

en torn al cos i el vestit, en virtut d’una funció estètica. Això li permetrà realitzar un 

estudi que es centrarà fundamentalment en torn al disseny i a l’estil. D’altra banda, la 

seva interpretació sobre el comportament de la moda el conduirà a afirmar que 

aquesta, en quant a vehicle de configuració de la identitat, és un símbol d’estatus.  

A pesar d’això, també considera que l’evolució de la moda, avui en dia, tendeix a la 

personalització. 
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4.1.1. Estètica i “status symbol” 

Dorfles reconeix que el fenomen de la moda és perdurable a través del temps, a 

pesar que hagin passat guerres, revolucions i inclús decadència en les costums. No 

obstant, les seves motivacions se’ns presenten com secretes i imprecises. 

L’autor pensa que en una investigació sobre la moda hem de partir des que l’individu 

humà transforma el seu cos per diferenciar el seu jo dels altres amb una funció de 

diferenciació. Per això, malgrat no identificar la moda exclusivament amb el vestit, 

troba en aquest, el primer pas per a que la moda es materialitzi.  

Un dels problemes de la moda que més l’interessa a Dorfles es refereix a les 

relacions entre imitació i renovació, inscrites en la dialèctica cohesió entre certs 

individus i diferenciació entre altres. Es propi de la moda tant que s’intenti imitar el 

institucionalitzat com el intentar renovar constantment els seus cànons.  

D’altra banda, Dorfles també es refereix a la moda entenent-la com a símbol 

d’estatus.  Senyala que després de la Revolució Francesa, amb l’arribada de la 

burgesia, la moda deixa de ser fundamentalment un símbol de la condició social de 

l’individu. Però reconeix que el vestir, en l’època actual, continua permetent establir 

diferències socioeconòmiques entre els individus.  

Dorfles sosté que la situació ha canviat radicalment degut a l’economia de les 

classes mitjanes i a la importància que té la moda juvenil, la qual ha democratitzat el 

sector de la moda. D’aquesta manera, la demanda ja no procedeix de les classes 

hegemòniques, sinó fundamentalment de la mitjana. “D’aquesta manera es produeix 

un fenomen completament nou: la igualació de la moda cap a baix en comptes de 

cap amunt”9.    

Ara bé, parlar de moda i democratització solament és encertat parcialment, senyala 

l’autor, ja que la imposició des de dalt també continua existint. 

 

                                                           

9
 Immaculada de la Puente-Herrera,  2011 El imperio de la moda Pàg.275 
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4.1.2. Moda i estil. 

Dorfles senyala que és difícil distingir entre moda i estil, ja que quant apareix un nou 

estil es posa de moda i, una vegada passa de moda, generalment declina. L’autor 

defineix l’estil de la següent manera: “l’estil hauria de ser considerat un moviment del 

pensament que s’encarna en una determinada estructura artística i que correspon a 

raons econòmiques i culturals”10 i afirma que les modes són variacions o moments 

successius de l’estil d’una època. 

Els diferents estils no són més que una resposta a certs 

canvis en la societat que principalment es posa de 

manifest en la “classe pilot” actual, la joventut. La moda 

s’apodera en nombroses ocasions d’estils 

“pseudoartístics” però d’altra banda els transforma 

convertint aquest mal gust en una creació sofisticada.  

Un estil passa per tres fases diferents: “la seva instauració, la seva acceptació i la 

seva generalització contemporània a la seva decadència”.  

4.1.3. Conclusió 

Jo, igual que l’autor, entenc la moda com qualsevol forma inventada deliberadament 

que exigeix una interpretació de les raons econòmiques, socials etc. Però també 

crec que hi han modes passatgeres que no tenen una repercussió molt gran en el 

món real. Per exemple, pot ser que una moda convidi al coneixement de certs autors 

i les seves obres, però això no voldrà dir que la grandesa d’aquests autors es degui 

exclusivament a la moda del moment, sinó a una part. 

Pel que fa a la “classe pilot” comparteixo la idea del autor quan afirma que la joventut 

està ocupant aquest càrrec. I és veritat, considero que els dissenyadors tenen els 

ulls posats en els nostres gustos i aficions per a saber quin és el següent pas que els 

donarà una venda segura. El dinamisme de la joventut afecta en el dinamisme de la 

moda.    

                                                           

10
 Immaculada de la Puente-Herrera, 2011 El imperio de la moda Pàg.277 

24 



 

35 

 

4.2. Jean Baudrillard: moda i societat de consum 

Jean Baudrillard (França 1929-2007) dins la seva teoria sociològica, la moda és 

precisament el fenomen que vertebra la societat de consum. D’aquesta manera, la 

moda està fortament vinculada a la distinció social i respon a l’esquema de difusió de 

dalt a baix, ja que el consum no és entès com una activitat homogènia, sinó que, pel 

contrari, constitueix un camp estructurat i diferenciador de categories socials. 

4.2.1. L’evidència del consum i l’abundància.  

La societat de finals del segle XX es caracteritza, afirma Baudrillard, per la successió 

accelerada i la generalització de productes i aparells, a més d’una multiplicació de 

les necessitats.  

En La societat de consum, Baudrillard afirma que els individus no estem rodejats per 

persones, sinó per objectes. Això implica que estem immersos en el sistema i en el 

temps dels objectes, i per tant vivim segons la successió dels mateixos, és a dir al 

seu ritme.  

No solament estan encadenats els objectes, sinó també les nostres activitats, i per 

aquesta raó afirma Baudrillard que el consum abraça tota la nostra vida. Està 

totalment organitzat i culturitzat.  

La moda es entesa com una continua innovació de signes que posseeixen un valor 

diferencial i reversible. Un exemple seria la minifaldilla. Aquesta no té res a veure 

amb l’alliberació sexual, no té valor de moda sinó per oposició a la faldilla llarga. 

Aquest valor de moda es reversible: el pas de la minifaldilla a la maxifaldilla tindrà el 

mateix valor distintiu i selectiu de moda que és invers, i el seu resultat serà el mateix 

efecte de bellesa. 

Dins d’aquesta societat de consum, pel general, s’exalta la vida dels grans 

malgastadors que apareixen en les revistes i la televisió. Es tracta d’un 

malbaratament funcional i burocràtic. Compleix la funció de reactivar econòmicament 

el consum de masses. 
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Els objectes que avui es produeixen es creen en funció de la seva mort, doncs així 

és com el sistema pot sobreviure. El valor d’un objecte mai és la seva durabilitat. 

Es tracta doncs d’un “suïcidi calculat dels objectes”, organitzat sota el signe de la 

moda. La publicitat realitza aquest prodigi fent consumir amb l’únic fi de treure el 

valor d’us als objectes sotmetent-los a la renovació accelerada (ús de moda). 

4.2.2. El consum com a institució de classe.  

L’ésser humà tendeix a la felicitat. A part d’això, sosté l’autor que el mite de la 

felicitat està vinculat al mite de la igualtat, que denota que la felicitat i el benestar són 

mesurables. 

El consum és considerat per Baudrillard com una institució de classe. És una 

discriminació radical en quant que no tots els individus tenen accés a tots els 

objectes ni a consumir de la mateixa manera.  

Els objectes i el joc de la moda remeten doncs a l’estatus. Aquest consum suposa 

arribar a l’estatus propi de la gràcia i de les classes superiors, que donen compte del 

seu prestigi no solament per les seves possessions, sinó també per la seva cultura i 

poder. D’aquesta forma, Baudrillard afirma que l’esquema del consum i la moda 

respon a la difusió vertical cap a baix.  

NOIES NOIS 
T’agradaria en un futur 

arribar a formar part 
d’una classe social 

superior a l’actual i així 
poder portar un alt nivell 

de consum? 

T’agradaria en un futur 
arribar a formar part 
d’una classe social 

superior a l’actual i així 
poder portar un alt nivell 

de consum? 

Tot i l’afirmació que fa l’autor sobre el consum, podem observar que aquesta es 

compartida per la majoria dels joves però s’ha de tenir en compte que no la immensa 

majoria. Segurament això es degut al conformisme que experimenten alguns joves 

amb la posició social que gaudeixen. 
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Baudrillard afirma que cap objecte s’ofereix d’un sol tipus, sinó que es presenten 

amb una gamma de diferències. D’aquesta manera, elegir l’objecte en funció dels 

seus detalls significa que podem escollir objectes que es presenten personalitzats. 

També considera que la personalització va més allà del simple fet de ser un 

argument publicitari, sent en realitat, un concepte ideològic fonamental, ja que el fet 

de personalitzar els objectes té com a finalitat integrar més a les persones. L’autor 

considera que en aquestes diferències secundaries consisteix la moda. Mitjançant el 

consum basat en les diferències i les marques el conjunt social es caracteritza en 

“grups d’estatus”.  

Una altra característica de la societat de consum és el reciclatge. En el cas de la 

moda mostra que el reciclatge no respon a un esquema lineal sinó cíclic.  

És en aquest món on té lloc la còpia i la simulació. L’objecte autèntic estarà reservat 

a les capes més riques, i la seva disponibilitat serà més limitada. D’aquesta manera 

la còpia i l’objecte autèntic s’organitzen entre dos móns de consum. La còpia 

tradueix una aspiració social de classe, una afiliació a  una classe superior.  

4.2.3. Autoseducció i cos/objecte 

D’altra banda, Baudrillard també considera que la societat de consum és una 

societat narcisista. Contínuament, es convida al individu a que es contempli i 

s’agradi a sí mateix, posat que d’aquesta manera agradarà més a la resta. Aquesta 

feina autoseductora es resolt com consum i el seu referent no és solament el 

subjecte mateix sinó l’altre. Aquest fet s’exercita sobretot en l’esfera femenina.  

NOIES NOIS 
En la nostra societat es 

convida al individu a 
que es contempli i 

s’agradi a sí mateix i així 
agradar més a la resta. 
Consumeixes per sentir-

te millor amb tu 
mateixa? 

En la nostra societat es 
convida al individu a 
que es contempli i 

s’agradi a sí mateix i 
així agradar més a la 

resta. Consumeixes per 
sentir-te millor amb tu 

mateix? 
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L’autor encerta quan diu que el fet de consumir per agradar-se més a sí mateix està 

més present en l’esfera femenina. Els nois presenten, en aquest cas, un 

conformisme més gran que les noies davant la constant pressió de la moda. 

En l’esfera masculina apareix el que l’autor denomina “virilitat funcional”. Es 

correspon amb l’exigència i l’elecció. Amb això insisteix tota la publicitat. L’home és 

un ser exigent que no descuida cap detall per distingir-se. No obstant, el model 

femení és caracteritza més per l’autoseducció.  

Baudrillard considera que el cos bell és l’objecte de consum més preuat. És 

omnipresent en la publicitat, en la moda, en tota la cultura de masses i es concebut 

com l’objecte de salvació. 

Sobre el cos opera un “narcisisme dirigit”. El cos de la dona és un cos socialitzat la 

cura del qual ha arribat a ser un imperatiu religiós. L’èxit de la cura del cos és 

equiparable amb l’èxit en els negocis. 

L’imperatiu eròtic també es converteix en un codi instrumental de signes, i és una 

variant de l’imperatiu funcional, el mateix que la bellesa. El cos fa vendre, la bellesa 

fa vendre. L’erotisme fa vendre. 

Algun exemple d’aquest control seria ”l’estar en forma” que és bé de prestigi i 

d’estatus. Per aquesta raó, entra en la lògica de la competència i s’interpreta en 

forma d’una demanda compulsiva de serveis mèdics, quirúrgics i farmacèutics. 

Aquesta demanda està lligada no solament a la investidura narcisista del cos, sinó a 

la mobilitat social i la demanda d’estatus.  

L’obsessió per conservar la línea es converteix en un imperatiu universal i 

democràtic. La bellesa no és concebuda com a harmonia de formes, sinó com a 

“negació a la carn”.  

Aquest fet, comenta Baudrillard, és un tant estrany, posat que se sap que el consum 

de la moda juga amb els termes inversos com lo nou i l’antic, lo bell i lo lleig etc. 

Però la moda no pot jugar amb lo gras i lo prim. Amb això hi ha un límit absolut. 
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NOIES NOIS 
Creus que en la societat 
actual opera una gran 

norma sobre estar prim i 
tenir un cos 10 però tot i 
així caus en aquest joc i 
et sents malament si no 

en formes part? 

Creus que en la societat 
actual opera una gran 

norma sobre estar prim i 
tenir un cos 10 però tot i 
així caus en aquest joc i 
et sents malament si no 

en formes part? 

Les regles de la moda influencien sobretot al sexe femení ja des de la joventut. 

D’altra banda, cada vegada hi ha més nois que busquen la bellesa en la seva 

imatge. 

La fascinació de lo prim influeix tant profundament perquè són formes de violència, 

perquè en elles es sacrifica pròpiament el cos, a la vegada que se’l congela en la 

seva perfecció.  

4.2.4. Conclusió 

La  meva visió de la moda i la de Baudrillard és que aquesta és un fenomen que 

afecta a tot, inclús a la política, la moral i la sexualitat. També crec que la moda és 

reciclatge, ja que suposa una continua mort i resurrecció de les seves formes. Per 

tant, ella mateixa està basada en una gran contradicció: pretén que oblidem les 

formes del passat per poder-les fer ressuscitar en un futur, venent-ho com la gran 

novetat.  

Comparteixo la idea que expressa Baudrillard al dir que la societat de consum és 

narcisista. I també penso que la publicitat sobretot ens encoratja a consumir d’una 

manera on, en el fons, es continua invitant a l’home a jugar als soldats i a la dona a 

jugar amb nines amb ella mateixa.  

Baudrillard potser és un dels autors que posa més interès en la importància del culte 

al cos. I després d’haver-lo estudiat se’m va plantejar una pregunta: Potser aquesta 

obsessió amb lo prim és perquè en una societat de sobreconsum alimentari 

l’esveltesa arriba a ser un signe distintiu en sí mateix? 

I personalment crec que sí, ens sentim tant atrets per lo impossible, sentim tal 

atractiu per les peces que no són còmodes: corses, talons etc. que per què hauria de 
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ser diferent alhora de tractar el nostra el cos? És per això que l’ésser humà busca la 

perfecció que la moda ven encara que sabem que aquesta no existeix.   

 

4.3. René König: la moda com a fenomen total 

L’estudi que König (Alemanya 1906-1992) realitza sobre la moda es caracteritza 

fundamentalment per mantindre la tesi que es tracta d’un fenomen que abraça tots 

els àmbits de la cultura. Ara bé, el més característic és el fet de considerar que la 

moda és tan antiga com la humanitat. 

4.3.1. Els disparadors de la moda. 

König considera que la moda té les seves arrels en els nivells més profunds de la 

ment humana, el que passa és que ha estat desplaçada, al comportament del vestir. 

L’autor entén la moda com a predisposició a adoptar innovacions. 

A més, König considera rellevant per la moda aquells moviments corporals que 

tenen com a funció provocar una reacció determinada en el receptor. Aquestes 

senyals són fundamentalment del terreny sexual, que són, al seu gust, les més 

connectades amb la moda. Elles accentuen certs indicadors de la funció sexual 

hormonal i subratlla els signes de capacitat sexual, per exemple amb el maquillatge 

exagerat. 

NOIES NOIS 
Creus que la moda 

s’aprofita del caràcter 
sexual per potenciar la 

compra de manera 
exagerada? 

Creus que la moda 
s’aprofita del caràcter 
sexual per potenciar la 

compra de manera 
exagerada? 

En aquests darrers anys, molts mètodes publicitaris han estat encarats a la venta 

oferint missatges sexuals als consumidors i, a vegades, sense cap relació amb el 

producte descrit. Davant d’això, cada vegada són més els que creuen que la moda 

evoca al tema de la sexualitat de manera exagerada.  
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Una altra noció important és la curiositat. És l’esquema de comportament mitjançant 

el qual l’home accedeix a lo nou. Té a veure amb el “veure i deixar-se veure”, posat 

que en l’ésser humà és de suma importància el llenguatge visual. Amb això descarta 

que el detonant de la moda  a un nivell profund sigui l’avorriment.  

L’origen del vestit va tenir en principi funció d’adorn i distinció, apart de proporcionar 

calor i protecció. Aquí reconeix dues funcions: una funció racional que és la 

protecció, i una altra de tipus irracional, que és la distinció i l’adorn. És precisament 

per aquesta raó, que el vestit més tard va poder convertir-se en el mitjà d’expressió 

per excel·lència de la moda.   

L’autor diu que aquestes formes de comportament, d’ocultar o destapar, s’originen 

com modes. El resultat d’aquests reglaments va ser la etiqueta, que afecta de forma 

fonamental als grups dominants.   

4.3.2. Conclusió 

Tal i com afirma König penso que l’adorn i la distinció s’han desenvolupat de forma 

paral·lela. En el moment que un individu s’adorna es distingeix de la resta, la qual 

cosa fa que els demés vulguin imitar-lo (competència). 

També considero que el missatge sexual que 

s’amaga darrere de la moda fa que a vegades els 

consumidors ens vegem impulsats a adquirir el 

producte sense adonant-nos que en realitat no el 

comprem pel seu aspecte funcional sinó per la seva 

connotació. Un clar exemple són els anuncis de 

perfums.  

 

4.4. Gilles Lipovetsky: moda, democràcia i autonomia indivividual. 

El sociòleg francès Gilles Lipovetsky (París 1944) es caracteritza per analitzar una 

societat marcada per una separació de l’esfera pública i amb una cultura “oberta” 

basada amb una regulació de les relacions humanes (tolerància, hedonisme etc.).  

27 
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4.4.1. La moda i el luxe etern. 

L’època recent suposa una forta expansió del mercat de luxe. Aquest ja no està 

reservat als cercles més alts, sinó que progressivament ha baixat al carrer, i per 

aquesta raó avui dia parlem de luxes a varis nivells i per a diversos públics.  Per la 

proliferació de marques de luxe, i en segon lloc per la invasió publicitària.   

En la segona meitat del segle XIX, l’univers del luxe emprèn un brusc viatge 

provocat òbviament per l’aparició de l’Alta Costura. Apareix doncs la personalització 

del luxe, ja que aquest es troba a partir d’aquell moment associat a una firma, a una 

individualitat i a una casa de prestigi. Això suposa que el luxe ja no descansi en la 

riquesa del material sinó en la màgia de la marca. En aquest context sorgiran les 

competicions entre els productors de luxe. 

El luxe no suposa solament un reconeixement social, ha 

encolat en les emocions. D’aquesta manera proliferen 

cada vegada més els productes de tractament corporal, 

no solament orientats cap a la bellesa, sinó també cap a 

la salut. La preocupació per l’alimentació sana i el 

predomini de lo lleuger. Així mateix, els viatges, l’oci i el 

benestar han deixat de ser exclusius de la elit.  

El luxe pertany principalment a l’esfera femenina. El mateix passa amb la moda: són 

les col·leccions per a les dones les més comentades i valorades. Els anuncis, 

revistes, inclús el llenguatge, diu Lipovetsky, manifesten la “identificació de la dona 

amb el sexe bell”.  

Al llarg del segle XX apareix el que l’autor anomena fase comercial i democràtica. En 

aquesta fase, la publicitat, el cine i les fotografies de moda comencen a difondre 

normes i imatges de lo femení a gran escala.  S’aprecia un món de la il·lustració ja 

no dirigida cap a la elit sinó cap a tot consumidor. 

Lipovetsky destaca que la moda és cada cop menys homogènia. Existeix menys 

teatralitat a l’hora de vestir, però no obstant la cultura del cos es torna més tècnica i 

voluntarista, és a dir, mantenir o construir un cos esvelt de carns fermes es 

28 
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converteix en una norma. S’ha creat també un debilitament de la imatge de la dona 

com a mare i ha crescut la valoració de la dona activa i independent. 

4.4.2. La moda com a Patchwork. 

A partir dels anys 70 comença a desaparèixer el concurs estètic amb el 

desenvolupament de les modes joves i comença a aparèixer una juxtaposició 

d’estils. Apareix l’últim estadi de la personalització de la moda. Ja no hi ha moda, hi 

ha modes.  

Les modes juvenils i marginals també van ser un element que va provocar la 

fragmentació de la moda. L’anticomformisme dels joves va provocar diferents 

antimodes per a la diferenciació del món adult i de la resta de joves, i també com a 

encarnació del desig d’emancipació. 

L’aparició dels moviments hippies, baba, punk, new-

wave, rasta etc. va suposar un qüestionament de la 

moda no solament respecte la indumentària, sinó 

també dels valors lo qual és indici de creativitat social 

en matèria de modes i va inspirar els creadors 

professionals per a renovar les seves col·leccions.  

La moda oberta suposa a més a més una nova figura de lo femení que es 

representa com patchwork. Aquest concepte defineix a una dona que reivindica 

l’encant de la coqueteria i la seducció, i les combina amb el món professional. 

La moda oberta suposa també una ruptura amb el “dirigisme” que era propi de l’Alta 

Costura. Ja no existeix un estil nou, sinó una extrema diversificació de creadors. A 

pesar de que les creacions d’avantguarda siguin cada vegada més espectaculars, la 

difusió de masses és cada cop més tranquil·la. El públic és cada cop més autònom 

davant la imposició de models prestigiosos. Ara bé, aquest procés d’alentiment no 

suposa un desànim per a la moda ni un dèficit creatiu. 

Les peces dominants d’aquest escenari són les pròpies del sportswear, que han 

deixar de ser exclusives del gimnàs per a ser també roba de ciutat. Lipovetsky pensa 

que és una manifestació de la inclinació pel relax i la llibertat de moviment reflex de 

29 



 

44 

la llibertat individual. Un exemple d’aquesta situació és el fenomen del jean, peça 

que ha conquistat el món sense perdre el sentit de la seducció.  

Apareix també, un nou model de difusió: la moda ja no es difon de dalt cap a baix ni 

de baix a dalt, sinó en horitzontal, el que suposa que les persones es vesteixin per a 

elles mateixes i segons els seus criteris. Ja no és vàlid en sentit global, posat que ja 

no existeix un dirigisme disciplinari de l’aparença ni tampoc una moda, sinó una 

multiplicitat de modes. 

4.4.3. Moda plena i publicitat creativa 

Amb l’emergència de la moda plena, la publicitat esclata, convertint-se, tal com 

afirma Lipovetsky, en un medi de comunicació socialment legítim.  

Lipovetsky no entén la publicitat com lògica totalitària, com a missatge de persuasió, 

ni com a seducció frívola que exercita un control total sobre la consciència del 

subjecte, sinó que la entén com a creació. També reconeix que les armes claus de la 

publicitat són la sorpresa i lo inesperat. Contínuament apareixen nous anuncis que 

capten l’atenció dels consumidors, com si es tractés d’una carrera implacable. Això 

s’ha vist propiciat per la proliferació de marques que competeixen 

entre sí.  

La publicitat està íntimament vinculada a la seducció. Lipovetsky 

considera que la seducció ha canviat de registre, convertint-se 

en la seducció pròpia del look personalitzat. Ara la publicitat 

tracta de humanitzar la marca, vincular-la a una estrella propera 

a la nostra vida quotidiana.  

La publicitat, argumenta Lipovetsky, ja no pretén transformar a l’home sinó agafar a 

l’home tal qual és i potenciar la set de consum que ja posseeix. Li proposa noves 

necessitats en pro del benestar i el culte a la novetat, en un món on solament 

existeix el present. 

30 



 

45 

4.4.4. Cultura com a moda. 

Lipovetsky afirma que tota la cultura s’ha convertit en un sistema regit per l’efímer i 

les diferències marginals, donat que la pròpia cultura s’organitza segons l’imperi de 

la novetat.  

La cultura en l’actualitat, està encaminada a l’obsolescència, al vertigen del present, 

sense que això vulgui dir que no es realitzin obres immortals. Estem en una cultura 

de moviment basada en el impacte que produeixen les imatges.      

L’autor considera que a través d’aquesta atracció el subjecte pot adoptar nous 

comportaments, desviant-se del mitjà al que pertany, sobretot el jovent, ja que és el 

moment en que els gustos i les preferències estètiques són els principals vehicles 

d’afirmació de la identitat. 

4.4.5. La societat democràtica lligada a la novetat 

El món de la consciència es troba sota l’ordre de la moda en les societats 

democràtiques. 

Lipovetsky ressalta que és característic de les democràcies modernes que existeixi 

una tendència mimètica creixent a seguir els judicis de la majoria. L’esperit és menys 

crític, menys ferm i segur de sí mateix, i no obstant més obert i més tolerant. 

D’aquesta manera, la moda plena és entesa com l’esclat de petites diferències 

individuals. A pesar que es manifesti la influència de l’altre, en cap moment s’afirma 

una autoritat dirigista. 

Les nostres societats funcionen al marge del poder regulador del passat. Però la 

moda ha neutralitzat la tradició en lloc d’abolir-la. Això pot apreciar-se, tal i com 

assenyala Lipovetsky, en les costums com les bodes i festes. Aquestes costums que 

posseeixen una conducta guiada per normes s’han modificat en l’actualitat però 

continuen tenint la seva base tradicional.  
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4.4.6. El lliure domini del contagi mimètic 

En capítols anteriors hem vist com la majoria dels autors afirmaven que el 

mimetisme entre els individus responia a un esquema vertical denominat trickle-

down effect. Doncs bé, lo característic de la moda plena, diu Lipovetsky, és que el 

contagi mimètic en l’actualitat és molt accelerat i ha superat les barreres tant de les 

classes socials com de les nacions. 

Ja no es limita, en tot, a uns pocs individus. La imitació és per tant, parcial i 

selectiva, es combina entre sí. La moda plena s’afirma en torn a uns valors: la 

llibertat i la igualtat. Avui dia tota la unitat social s’afirma menys en l’antagonisme que 

en la pacificació i neutralització del conflicte.  

L’esperit de la moda ha aconseguit penetrar en el cor de l’home democràtic i s’ha 

endinsat en l’esfera de la solidaritat i l’ètica. La moda pacifica el conflicte social, però 

no obstant això, reafirma la crisi interna, ja que produeix un empobriment de la 

sociabilitat, al afirmar-se l’autonomia privada. Aquesta afirmació queda reflectida en 

els gràfics següents. 

NOIES NOIS 
Creus que avui dia la 
moda aconsegueix 

tenir a la gent 
socialment més 

integrada però amb 
una crisi individual 

profunda? 

Creus que avui dia la 
moda aconsegueix 

tenir a la gent 
socialment més 

integrada però amb 
una crisi individual 

profunda? 

La passió pels videojocs, pensa Lipovetsky, il·lustren aquest fenomen. Avui dia es 

desitja el plaer de relacionar-se però des de l’anonimat amb algú desconegut.  

Certament hem de reconèixer que en l’actualitat, tal com senyala Lipovetsky, es 

dóna una construcció de la identitat enfront d’una confusió existencial. Davant la 

confusió el individu es refugia en noves modes.  
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4.4.7. Conclusió  

Crec que la democratització del luxe coincideix amb l’aparició d’una mena de 

semiluxe. Generalment aquest té valor de copia, de bon preu, destinat a les classes 

mitjanes. Paulatinament, apareixen magatzems que ofereixen aquests productes 

amb preus atractius, ofertes especials i rebaixes. Aquest productes fan ús de la 

publicitat. Personalment crec que en l’àmbit de la comunicació la publicitat és 

pròpiament una moda.  

La seva estratègia està organitzada de manera que l’èxit d’una activitat potència una 

altra relacionada amb ella. Per exemple: l’èxit d’una pel·lícula taquillera condueix a 

que la seva banda sonora i inclús el llibre en que està basada sigui un èxit. 

D’aquesta manera l’èxit d’una activitat suposa la publicitat d’una altra. 
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5. CONCLUSIÓ 

Aquest treball m’ha permès donar resposta a tots els objectius que m’havia proposat. 

Després de fer el treball puc afirmar que la indústria de la moda, és un dels negocis 

més grans del món, motor de la societat i que perdurarà per sempre. 

He descobert que la moda com a fenomen de classes té una doble funció. La 

primera és que cohesiona als membres d’un grup i la segona que els aïlla dels 

membres d’un altre. I és que els humans imitem el que admirem i això esdevé un fet 

natural i simbòlic quan les classes inferiors adopten la moda de les classes 

superiors. 

Quan això ocorre, té lloc el caràcter paradoxal de la moda, es trenca el cercle. 

Aquesta ja no simbolitza als superiors i llavors n’ha d’aparèixer una altra. Però per 

què aquesta necessitat d’una nova novetat? 

La resposta està en que, la moda, a part de ser un producte de les necessitats 

socials, també és una resposta a les necessitats psicològiques individuals. L’estudi 

d’aquest punt en concret suposaria la realització d’un altre treball, ja que jo m’he 

centrat en la relació entre la moda i la societat. Però ara tinc les eines per dir que el 

consum s’organitza en torn a un individu, i és aquí on aquest, mogut pel ideal de 

bellesa del moment, posa en marxa el malbaratament ostensible. 

Prova d’aquest control absolut és que, moltes vegades, acceptem modes que són 

horripilants. Perquè la creació de la moda no té perquè estar fonamentada en 

l’estètica o en la utilitat sinó en la fascinació de lo nou.   

La moda és un món molt ampli i espinós que mou grandioses quantitats de diners i 

que està obligada a morir per reinventar-se constantment. L'important és el 

consumisme, donar a la gent el que vol però a un preu molt més elevat, perquè, 

realment l'únic que es paga és la marca. I això em porta a qüestionar-me: què 

passaria en un món sense classes socials? 

Podria plantejar la hipòtesis que es produiria un reordenament de la moda degut a la 

debilitació de les diferències de classe. I això ens portaria a considerar la possible 

existència d’una fase de la nostra civilització en la que el fenomen de la moda no 



 

49 

constituís l’equivalent d’un ordre social, sinó única i exclusivament, el d’una 

determinada orientació estètica.  

Aquesta hipòtesis té en compte, primer, que la moda deixés de tindre com a referent 

les imposicions de dalt i que consistís en la personalització. En segon lloc, implicaria 

que el vertader element discriminador entre un individu i un altre fos el gust. 

Per això mateix,  avui dia seguir la moda no es troba a l'abast de tots, sinó que 

només els més privilegiats poden gaudir de l'oportunitat de dir-ho i això ajuda a la 

proliferació de la societat de classes. Però també té el seu costat bo, ha estat d'ajuda 

per a la gent que volia manifestar-se i no sabia com, en èpoques on el terror i la 

marginació social amenaçaven amb acabar amb els drets humans.  

Les enquestes m’han permès veure si el jovent actual és conscient de la continua 

influència de la moda en els nostres actes. He arribat a la conclusió que , encara que 

no som capaços d’entendre tot els seus mecanismes, sabem que estem influenciats 

per ella. Tot i així, preferim deixar-nos portar pels seus dictàmens i així sentir-nos 

més integrats amb el grup i millor amb nosaltres mateixos.  

Més tard, gràcies a l’apèndix, he pogut saber més sobre com i perquè apareixen 

certs estils. He arribat a les conclusions que l’estat polític del país i el moment pot 

influenciar-hi. Ja que la política del moment, en segons quines èpoques, va fer que 

naixessin grups de persones en desacord que van iniciar moviments de rebel·lió, 

creant així el seu propi estil de roba per a que la societat sabés quins eren els seus 

ideals.  

També, gràcies a aquest estudi, s'ha pogut donar la data d'aparició a peces molt 

utilitzades en els nostres dies com els pantalons o la minifaldilla. Sempre resulta 

interessant saber per què portem el que portem. 

També hi apareixen les persones més influents; dissenyadors que van ajudar a 

l'evolució i a la creació de les noves tendències. I tot això sense oblidar-se dels 

cànons de bellesa de les diferents èpoques, de dones grosses a primes passant pels 

ideals del saber estar de cada temps. 
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Amb tot, vull reafirma’m amb la idea que la moda és art. Un assumpte creatiu, un 

univers en el que regnen uns visionaris del món contemporani.  

 

 

 

 

La moda entra als museus, la moda és Història.  
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