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1. GLOSSARI 

Conspicuous consumption: (provinent del llatí) consum que atreu l’atenció per la 

seva excel·lència. 

Consum demostratiu: resultat de comprar bens amb la fi de manifestar una certa 

posició social. 

Consum vicari: mena de consum on no és l’individu qui es manifesta ostentosament 

sinó aquell ésser que té al seu càrrec (vassallatge). 

Estil: moviment del pensament que s’encarna en una determinada estructura 

artística i que correspon a raons econòmiques i culturals. 

Hedonisme: doctrina que considera el plaer l’únic o el principal bé de la vida. 

Mobilitat social: moviments o desplaçaments que efectuen els individus, les 

famílies, o els grups dins d'un determinat sistema socioeconòmic. 

Moda: Ús passatger que regula, segons el gust del moment, la manera de vestir-se, 

de viure, etc. 

Moda plena: tendències que afecten a tot el relatiu a la societat (roba, mobiliari, 

costums etc.). 

Patchwork: defineix a una dona que reivindica l’encant de la coqueteria i la 

seducció, i les combina amb el món professional 

Semiologia: ciència que estudia el funcionament dels signes en el si de la vida 

social. 

Sociolingüística: disciplina que estudia les interaccions entre la llengua i el medi 

social, especialment entre fets lingüístics i fets socials. 

Trickle-down-effect: mètode que permet la difusió de la moda de dalt a baix de 

l’escala social. 

Vestit fix: vestimenta de tipus estable.  
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2. PRÊT-À-PORTER, BARCELONA 1958-2008 

Mig segle d’indústria i moda. 

Col·lecció tèxtil Antoni de Montpalau.  

Exposició Palau Robert, Barcelona 30-06-2013. 

 

2.1. Introducció. 

És en el període del 1958 al 2008 quan es du a terme el procés d’implantació i 

consolidació del disseny i la confecció de la roba en sèrie: “llesta per portar”. Aquest 

fenomen va donar un impuls nou a la indústria tèxtil catalana. 

L’exposició que vaig anar a veure s’estructurava a partir de donacions tèxtils fetes 

per la Col·lecció Antoni de Montpalau amb l’objectiu d’observar l’evolució del gust  i 

de les tendències femenines del prêt-â-porter.  

 

2.2. 50 anys de moda prêt-à-porter 

El inici del concepte de prêt-à-porter a Catalunya es remunta als anys trenta del 

segle XX. En aquella època algunes cases de costura van obrir seccions de roba 

confeccionada. Això ho portaven fent des de feia temps els seus principals 

competidors: els grans magatzems. Alhora van aparèixer les primeres empreses de 

confecció i de gènere de punt dedicades a la indumentària exterior femenina. 

Aquest moviment ja estava estès a Europa i Amèrica però no va ser fins a finals de 

la dècada dels anys 50 que aquest nou sistema de producció i de comerç va 

començar  a afermar-se a Catalunya. Va ser llavors quan alguns dissenyadors de 

l’alta costura de Barcelona es van plantejar crear en sèrie.  

Arran d’aquests fets els gèneres de punt i la confecció industrial adquireixen una 

gran importància en el món de la moda.  Les boutiques aconsegueixen un gran èxit 

en les vendes de les seves pròpies produccions i en la distribució de les noves 
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marques. El nombre de noves marques de roba va anar creixent en el mercat de la 

moda.  

Els anys 60 marcaran la implantació definitiva del prêt-à-porter català. Va ser llavors 

quan es van aconseguir metes tant destacades com les convocatòries, a Barcelona, 

del Salón Nacional de la Confección. Aquestes aplegaven tot el sector tèxtil, tant en 

roba d’home com de dona. També es va crear l’Instituto Nacional Coordinador de la 

Moda Española, que va promoure el grup Moda del Sol. Aquest grup consistia en 

una reunió dels industrials tèxtils i confeccionistes en una sola marca d’èxit 

internacional. 

Des de llavors fins ara, van anar apareixent nous dissenyadors i noves marques. 

També es van anar succeint els diversos salons i desfilades: 

1. La Semana del Algodón.  

2. Moda Selección.  

3. Moda del mediterráneo.  

4. COME.  

5. Compramoda Española i Salón 

de Prêt-à-Porter.  

6. Gaudí Mujer.  

7. Gaudí novies.  

8. Barcelona Fashion Week.  

9. Bread and Butter i The 

Brandery.  

10. 080 Barcelona Fashion (actual).  

Al llarg de tot aquest període, Barcelona es va convertir en un punt de referència 

internacional.  
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2.3. Imatges 
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Fotos. Palau Robert, (Barcelona, 2013). 

Font: Elaboració pròpia. 


