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EL DIARI DE LA MODA 

 

1. REGÈNCIA I ROMANTICISME (1800-1837) 

1.1. Introducció 

Acabava d'acabar la Revolució Francesa , per això ningú volia vestir-se com un 

aristòcrata i es van adoptar maneres de vestir senzilles tant per la dona com 

per l'home . Però Napoleó i Josefina Bonaparte no van trigar a interessar-se per 

la vestimenta de gran estil , inspirant-se sobretot en l'efecte anglès i van tornar 

a adaptar-se a la voluptuositat . 

 

1.2. Vestimenta femenina 

L'ideal de dona de l'època era la que posseïa una pell 

pàl·lida, que portava uns vestits majestuosos i que 

marcava la seva petita cintura . Però Maria Antonieta va 

ser la precursora del canvi posant de moda el 1800 el 

vestit Imperio. Aquest abillament tenia les arrels en les 

influències neoclàssiques i no 

quedava cenyit, sinó que es portava 

com es porta ara una camisola . 

Una de les invencions més destacades de l'època per a la 

dona va ser el primer abric . L'esmentada pelliza, arribava 

fins a terra i seguia les línies del vestit que portava sota. 

Normalment lligava amb bosses del mateix color i 

reticulats . 

Posteriorment les mànigues gigot, voluptuoses pesades 

i exuberants van ser objecte de mira de molts sastres a 

1830-1837 . 

El cabell de moda de les dames eren els tirabuixons 

1 

2 

3 



 

 

5 

que per les nits es ornamentava amb joies i cintes . 

1.3. Vestimenta masculina 

El model d'home ideal era aquell amb aires de superioritat i que aconseguís 

l'elegància a l'hora de vestir-se de manera 

senzilla. Havien de mantenir constantment 

la postura alçada, per això es van arribar a 

utilitzar les cotilles masculines. Però 

l'element més important per a ells eren els 

calçons curts o llargs que es 

complementaven amb un frac a la part de 

dalt i, lligat al coll, un mocador. Tot i així, se’ns dubte l'element indispensable 

ser el barret de copa. 

 

1.4. Persona influent : Beau Brummell (1778-1840) 

Es va convertir en un símbol de l'elegància masculina , va néixer en un ambient 

de classe alta. Va arribar fins i tot a proporcionar al príncep consells sobre el 

bon vestir perquè segons ell, la senzillesa era l'essencial i el sobrecarregat 

ratllava la vulgaritat. També, va fer possible que l'elegància en el vestir estigués 

a l'abast de qualsevol cavaller. Es va erigir una estàtua de Brummel al districte 

ocupat pels sastres a Londres. 

 

2. PRIMERA ÈPOCA VICTORINA (1837-1858) 

2.1. Introducció 

Ens trobem en l'època de la industrialització i urbanització, gràcies a avenços 

que van accelerar el desenvolupament de la fabricació, les classes adinerades 

van poder gaudir de vacances. Pel que fa a la moda femenina va canviar i es 

va adaptar al paper de "doneta" de casa. Les dones només eren vistes pel 

manteniment de la casa i dels fills . 
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2.2. Vestimenta femenina 

El model de dona era aquell de silueta recatada: les 

cintures eren indetectables i els vestits donaven al cos una 

forma de V. El 1837-1849, quan la reina Victòria 

d’Anglaterra va ascendir al tron, la moda va canviar . El 

cabell es va començar a pentinar de 

forma senzilla, es van posar de moda els colors pastissos i 

les faldilles àmplies amb volants.  

Les dones més valentes de l'època van contribuir a l'avanç 

quan van aparèixer en públic amb els primers bombatxos el 

1850.  

2.3. Vestimenta masculina 

Es va començar a valorar en un home la "silueta de sastreria". 

Aquesta s'aconseguia gràcies a l'ús de jaquetes i armilles 

creuades combinades amb uns pantalons a quadres. L'ús del 

corbatí es va estendre igual que el calçat Oxford (sabata plana 

de cuir llis que s'adapta perfectament al peu), molt popular a 

la época. 

Però el més important era la "seguretat " que els 

homes sentien a posar-se un “bombín” (1850). Un 

barret de copa dura i en forma de cúpula cobert per 

una cinta i fent joc amb el paraigua que fa recordar la 

figura mítica de Charlie Chaplin més de seixanta anys 

després.  

 

2.4. Persona influent : Henry Creieu (1824-1914) 

La casa Creieu és coneguda com una casa de perfumeria però Henry es va 

dedicar des dels seus inicis a la sastreria. Durant el 1840 Henry va rebre els 

avantatges d'una bona educació i va poder viatjar per aconseguir els seus 

millors clients: comtes i aristòcrates. El 1854 Creieu va obrir una botiga a la 
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plaça de l'Òpera a París, allà va fer néixer la "sastreria" femenina. Quan va 

arribar el gust per l'alta costura el 1950 va decidir concentrar-se en el negoci de 

la perfumeria a París . 

 

3. ALTA COSTURA (1858-1870) 

3.1. Introducció 

Durant el Segon Imperi de Napoleó II el 1860, l'esperit de l'època estava basat 

en el materialisme. A París, la ciutat imperial, va ser on l'emperadriu Eugenia va 

donar la introducció al sistema de l'alta costura que segueix existint fins 

l’actualitat. Aquestes idees es van inculcar al voltant del món gràcies a revistes 

famoses i columnes als diaris. 

 

3.2. Vestimenta femenina 

Les dones de l'època estaven caracteritzades per la seva silueta de rellotge de 

sorra i de les faldilles tan summament àmplies que feien 

impossible que la dona pogués gaudir de companyia en els 

seus passejos. Per tenir un major alliberament en la forma 

de caminar, es van construir les primeres estructures de 

crinolina (1850-1860) . També, les mànigues gigot van 

evolucionar i es van convertir en mànigues pagodes que 

formaven part de vestits brillants i xals de punta . 

La primera botiga d'alta costura va ser la botiga del 

senyor Worth, que tenint a l'emperadriu Eugenia de 

clienta habitual, va poder posar de moda seu vestit: el 

vestit Worth. Aquest tenia una capa circular i unes 

faldilles en forma de cúpula amb cotilles més altes i 

lligades per davant.  

El 1860-1870, van aparèixer els primers dissenys de joies que es van convertir 

en peces de desig fetes d'or i de diamants roses. Estaven inspirades en les 
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troballes arqueològiques i en el "llenguatge de les 

flors". La descoberta de noves mines de diamants i la 

utilització del vidre i de la pasta, van ser els principals 

precursors de l'aparició de la 

bijuteria.  

La cultura oriental coneguda 

com el “japonisme” (1860-1870) va introduir els famosos 

ventalls en la moda de la dona.  

3.3. Vestimenta masculina 

La silueta informal dels homes es va fer més 

desestructurada i la jaqueta es va començar a utilitzar 

diàriament. També va aparèixer la primera corbata molt 

més fàcil de posar que la dels nostres dies i el vestit 

començava a constar de jaqueta i pantaló de la mateixa 

tela. 

 

3.4. Persona influent : Charles Worth (1825-1895) 

Als 13 anys Worth, un cop va haver acabat el seu treball en l'empresa de seda 

de la reina Victòria, va decidir establir a París la seva carrera com a sastre. 

Després de guanyar diversos prestigiosos premis, va obrir la seva primera 

botiga de roba. Ell va fer l'impossible perquè l'emperadriu Eugenia fos la seva 

clienta preferent i ho va aconseguir. A partir de llavors, el seu negoci va créixer 

i les seves confeccions van suposar un avanç (vestits túnica,canesús i 

disfresses). Va morir el 1870 a la ciutat de París . 
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4. LA BELLE ÉPOQUE (1870-1914) 

4.1. Introducció 

El període de transició de segle, va constituir una lluita constant de les dones 

cap a la igualtat social. Això va fer que els vestits evolucionessin fins a gairebé 

tenir les mateixes formes que els actuals. El consum cridaner era el requisit en 

una societat que rebutjava la moderació. Per això, es portava l’ostentós, 

sobretot en la roba interior femenina. El 1892 es va llançar a Nova York la 

primera revista "Vogue". 

 

4.2. Vestimenta femenina 

El 1880-1890 la dona va rebutjar l’ostentós i es va 

relacionar amb el senzill. La roba interior no va 

pesar més de tres quilos, el vestit no era voluptuós i 

tenia uns brodats artístics. A vegades, es veia 

alguna dona amb vestit de pantalons bombatxos.  

En la dècada de 1890-1900 l'element de moda era la noia Gibson, 

creada per un artista gràfic que recreava la típica dona americana, lliure, amb 

els cabells recollits en un monyo, 

alta i desimbolta. Aquest 

"màrqueting " va servir per vendre 

roba amb mànigues bombades i 

amb cintures de vespa. En la 

mateixa dècada també es va 

portar la cotilla en forma de S, 

sobretot en les noies riques que els agradava el luxe.  

El 1908-1914, va ser un període de canvi fonamental en la moda. La 

culpa d'aquest succés recau en l'arribada a París del Ballet Rus que 

va suposar un desterrament de la figura rígidament encorsetada. Es 

va originar un ús audaç del color, amb formes i caigudes suaus de 

túniques. Aquest canvi va permetre el 1912 la invenció per part de 
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Paul Poiret de la faldilla de tub.  

4.3. Vestimenta masculina 

La silueta de l'home seguia sent informal i la distinció en la 

roba era menys diferenciada. Les activitats d'oci eren l'única 

influenciable en la forma de vestir. Es portava el “blazer” a 

ratlles, recordant els dies en alta mar, combinat amb uns 

pantalons de franel·la. El punt i final del “look”, era el barret pla 

o canotier.  

 

4.4. Persona influent : Paul Poiret (1879-1944) 

Tenia una gran capacitat d'innovació, va néixer a París. No va ser fins a tornar 

del servei militar quan va obrir la seva pròpia firma, va ser el que va introduir la 

figura prima com a símbol de bellesa i va ser el modista més famós de París 

per patrocinar els seus dissenys d'influència oriental amb uns fullets bellament 

dissenyats. 

 

5. ART DECÓ I ELS BOJOS ANYS VINT (1914-1930) 

5.1. Introducció 

La primera guerra mundial va ser el punt d'inflexió en la història de la dona. 

Vogue va arribar a fer un pas de models a París per les vídues de guerra. 

Mentrestant, dones de totes les classes socials van començar a tenir ingressos 

propis i la producció en sèrie va facilitar que hi hagués modes per totes les 

butxaques. Elles, van aconseguir accedir al vot el 1920. A causa d'aquest canvi 

econòmic i social es va batejar la dècada com "Els bojos anys vint".  

A més a més, l'ambient de desobediència, es va anar filtrant en el 

comportament general de manera que accions com fumar, beure i maquillar-se 

en públic es van tornar acceptables per a les dones. Les seves cames es van 

dur descobertes quan les faldilles van pujar i les mitges van baixar provocant la 
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denúncia de l'Església tant a Europa com a Amèrica. I el 1920 Coco Channel 

va imprimir per primera vegada el seu logotip de la doble C a la revista Vogue. 

 

5.2. Vestimenta femenina 

Les dones que acudien a la guerra, portaven faldilles 

àmplies i colls d'uniforme ja que es creia una ofensa lluir 

extravagant en aquesta situació.  

Després de la guerra hi va haver l'aparició de les dones en 

el món de l'esport, 

sobretot en el tennis, 

això va fer que necessitessin roba còmoda i 

d'allà va sorgir el vestit de tenis el 1919-

1929.  

El 1922-1929 va néixer l'estampat cubista 

com a art i disseny d'avantguarda que va tenir la seva 

inspiració en dos grans artistes com Pablo Picasso i 

Georges Braque . 

També va ser l'era del Jazz i del ball xarleston i d'allà va 

venir la invenció, el 1925-

1929 del vestit xarleston. 

L'objectiu de les dones en portar aquests 

vestits era divertir-se i semblar 

completament modernes. La figura de la 

dona va passar de ser escultural a petita, 

escanyolida i àgil. Les joies, sobretot les 

arracades, es portaven les més grans possibles combinades amb uns cabells 

llisos .  
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5.3. Vestimenta masculina 

L'home dels anys vint volia imitar l'estil de les celebritats del 

teatre, per exemple, un ballarí de claqué. Es van posar el 

cabell engominat i un vestit jaqueta amb pantalons amb 

volta, també es van començar a usar els famosíssims 

mocadors en les butxaques.  

 

5.4. Persona influent : Coco Channel (1883-1971) 

Va néixer en un orfenat de Saumur, França, el 1883. Va començar en el negoci 

dels barrets per senyores abans de la primera guerra mundial. Allà Channel 

prescindir de tots els ornaments de la Belle Époque i va crear barrets senzills 

però elegants. Es va inspirar en la roba masculina, sobretot en les camises i va 

ser la que va descobrir la combinació dels colors blau i blanc. Després, marcant 

la senzillesa i simplificant els gustos, va obrir la seva primera botiga de roba. 

Quan va acabar la guerra el 1919, Channel va obrir la seva botiga a París i va 

ser allà on va crear els seus famosos conjunts jaqueta, la faldilla i el vestit 

negre per a la nit. Aquest era tan elegant que diuen era impossible que ningú 

més el pogués dissenyar. També va ser la inventora del bronzejat com a moda 

pel que la indústria turística li estarà eternament agraïda. Va inventar l'escot 

barca, la sabata subjectada amb una cinta al taló, les peces de dos tons, 

“suéters” i perles, “blazers”, jaquetes marineres, vestits de bany i les seves 

famosíssimes cadenes daurades. El llançament del perfum Channel N º 5 el 

1921 va significar la marca de la senzillesa, "de luxe", que perdura fins els 

nostres dies. 
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6. L' ELEGANT DÈCADA DELS TRENTA (1930-1939) 

6.1. Introducció 

En aquesta dècada es van restablir les corbes femenines i es van començar a 

desenvolupar les fibres sintètiques que eren més assequibles. També va ser 

una època molt marcada per la persecució de les dones cap els ideals 

impossibles de luxe i les vides d'artistes de cinema. Això va fer que Hollywood 

gaudís de l'oportunitat de canviar la moda quan volgués. 

 

6.2. Vestimenta femenina 

La dona dels anys trenta era aquella amb una silueta de sirena, aconseguida a 

través de règims dietètics. Es posava especial interès en 

les llargues cames, la cintura estreta i els malucs 

escorreguts. L'encarnació de 

l'elegància va venir de la mà del 

vestit de París, el qual només podien 

posseir els més adinerats . El vestit 

sirena, que s'usava especialment 

per a la gran pantalla, va ser la major aposta que va fer 

Hollywood en l'època. L’empresa ja posseïa els seus 

propis dissenyadors encarregats de 

transformar les actrius en deesses .  

L'androgínia va prendre el relleu a 

l'elegància i el 1930 van evolucionar 

els pantalons amples, es van 

introduir les jaquetes “guateadas” i 

van aparèixer les peces prêt-à-porter.  
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6.3. Vestimenta masculina 

Hollywood va fer aparèixer la imatge de l'home enginyós, 

elegant, bevedor i enfundat en un esmòquing. Elements 

com barret de copa, popularitzada pels musicals, el 

corbatí blanc al vespre, el frac i les sabates de xarol 

negres, com les dels ballarins, eren l'últim crit. 

 

6.4. Persona influent : Elsa Schiaparelli 

Va néixer a Roma en el si d'una família rica i aristòcrata. Al casar-se amb el 

comte Wilhelm, es va mudar a París on va conèixer gent que treballava com a 

modistes. Allà, amb l'ajuda de Paul Poiret, va començar a 

crear el seu propi negoci de roba. La seva primera creació 

van ser els jerseis amb un llaç blanc que aviat lluirien tota la 

clientela del Ritz. Els seus dissenys van caracteritzar la silueta 

de la dècada: cintura estreta, espatlles amples i faldilles 

llargues i rectes. No va trigar a ajuntar-se a la moda 

surrealista i va comptar amb la imaginació de Dalí per als 

seus dissenys que es van fer emblemàtics. 

 

7. ELS EFECTES DE LA GUERRA (1939-1947) 

7.1. Introducció 

La segona guerra mundial va provocar un canvi radical en la moda. Els vestits 

de línies concises es confeccionaven amb teles estampades i amb lemes 

publicitaris. També es produïen vestits frívols, s'usaven cada vegada més els 

pantalons i el 1940 hi va haver un retorn a la senzillesa. Llavors, Anglaterra va 

rellevar França i es va posar a la davantera en la venda de roba. 

 

 

29 

30 



 

 

15 

7.2. Vestimenta femenina 

La dona en temps de guerra, sobretot el 1940, portava el 

vestit utilitari, el lema era comprar la roba perquè duri. 

D'aquesta manera, la moda va quedar 

unida a la necessitat i el deure. Fins i 

tot moltes dones en les seves noces 

anaven vestides d'uniforme. Després 

de la caiguda de París, les dones 

franceses van deixar que el seu estil 

es rigués de l'ocupació nazi amb 

enormes barrets. I el 1940-1946 noies de calendari com 

Rita Hayworth van posar de moda el vestit popover. 

7.3. Vestimenta masculina 

Els homes d'aquells anys tenien dues cares la de l'home d'uniforme, que 

donava sensació de poder amb la seva silueta 

caracteritzada per les espatlles amples i físicament molt 

fort; i la silueta civil, portaven una jaqueta sense creuar de 

diari i es van posar de moda els vestits confeccionats amb 

diferents classes de llana. Era l'època de les pel·lícules de 

gàngsters, per aquesta raó els homes americans de l'època 

eren representats fumant amb un barret "Trilby". 

7.4. Unisex 

Es va començar a introduir la vestimenta unisex quan les 

tropes van portar d'Europa l'estil swing el 1942-1946. 

Aquest va passar a ser la part integral de la moda dels 40 i 

els característics vestits que portaven els músics, de 

pantalons amples i espatlles encara més amples, van 

causar sensació. 
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7.5. Persona influent : Hardy Amies (1909-2003) 

Va néixer a Londres el 1909. Al esclatar la guerra, Amies es va guanyar un lloc 

en el Cos d'Intel·ligència, però se li va donar la llicència per dissenyar vestuari 

civil. Destinat a Bèlgica, va esdevenir el responsable d'espionatge utilitzant 

noms de complements com a missatges clau. Va fotografiar diverses portades 

per a Vogue i va establir la seva pròpia casa d'alta costura on el seu principal 

objectiu era feminitzar la moda. Se’l recorda com el modista de la reina Isabel, 

va ser el primer modista per a dona i home i va crear desfilades de moda 

masculina. 

 

8. EL NEW LOOK (1947-1960) 

8.1. Introducció 

Les col·leccions de París del 1947 van anunciar el que s'anava a anomenar 

"l'Edat Daurada de l'Alta Costura". Sense cap dubte Dior va demostrar tot el 

seu potencial en aquesta època. En aquell temps, París, que ja es recuperava 

de la guerra, va començar una frenètica producció de teixits de la mateixa 

manera que Gran Bretanya. Però els Estats Units estava molt per davant 

d'aquestes dues competències i l'estil Americà va quedar fermament establert. 

Roma també va tenir el seu moment de glòria i va esdevenir la capital de la 

"Dolce Vita", centre de cinema i moda. 

 

8.2. Vestimenta femenina 

La dona dels anys cinquanta va canviar el seu estil. Es portaven les siluetes de 

pinzell i la roba interior que alçava i separava el pit. Així com peces elàstiques 

per a estirar, recollir i semblar molt més prima. El maquillatge era 

indispensable, es maquillava molt els llavis i els ulls donant com a resultat unes 

faccions més grans i marcades . 
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El New Look de Dior es va consagrar amb 

l'aparició dels seus abrics elegants que 

eixamplaven els malucs i reduïen la 

cintura. El vestit estiuenc més venut va 

ser el típic vestit floral, on es combinaven 

les flors amb colors cridaners i divertits 

donant a les dones una aparença juvenil. I aquest va portar 

la invenció el vestit de platja sencer en els 50, especialment 

creats per a les dones que estiuejaven a la Costa Blava com 

l'actriu Grace Kelly. 

Quan el New Look va aconseguir el 

domini mundial, els modistes es van 

cansar de donar-li tanta importància a la cintura i aquí va 

ser quan va sorgir el vestit sac, totalment androgin.  

Però a la nit tot canviava i l'elegància cobrava vida 

amb el vestit de nit negre de Channel que Vogue va 

proclamar com el vestit que tota dona havia de tenir 

al seu armari. Aquesta peça va arribar al seu moment 

d'apogeu quan es va estrenar la famosa pel·lícula  

“Esmorzar amb Diamants” . Els talons d’agulla també 

van jugar el seu paper important, en la dècada dels 

50, convertint les sabates italianes en una icona . 

8.3. Vestimenta masculina 

L'elegància Italiana va marcar la manera 

de vestir dels homes donant-los una 

silueta afilada. El pentinat cap enrere, les 

camises de coll alt, els pantalons ajustats 

i la jaqueta ajustada i curta, donaven la 

imatge de l'home jove conduint una 

Vespa pels carrers de Roma.  
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8.4. Unisex 

Van aparèixer els texans, símbol de rebel·lió dels joves en 

els que molts diuen, que el desencadenant va ser el llibre 

de "El guardián entre el centeno". Però és més 

característic de l'època l’era del rock’n’roll i els mitjons 

curts. Tanmateix , l'amor incondicional per Elvis es 

manifestava amb les faldilles "Bouclé" i els pantalons 

pirates. 

 

8.5. Persona influent : Christian Dior (1905-1957) 

Nascut a França el 1905, des de petit es va introduir al món de la moda però no 

va ser fins el 1947 quan va rebre més crítiques i elogis. El seu New look va 

restablir a París com a capital de la moda i va salvar la indústria de l'alta 

costura quan la seva col·lecció va ser comprada per figures populars i famílies 

reals. Reinventant constantment, Dior va ser el primer dissenyador a donar 

nom a les seves col·leccions. També va crear peces importants com les 

faldilles rectes, els escots ferradura, la línia Princesa i els abrics amb forma de 

barril. 

 

9. ELS ACCELERATS SEIXANTA (1960-1969) 

9.1. Introducció 

La gent jove es va fer amb el comerç de la cultura i del màrqueting. El Mur de 

Berlín es va aixecar el 1961 confirmant el impacte del comunisme sobre el món 

occidental. El 1960 va tenir lloc a Londres un terratrèmol juvenil, tot era 

alliberament i revolució. Una de les principals causes d'aquesta revolució va ser 

la minifaldilla i la disponibilitat de la píndola que va produir una revolució sexual. 

Tot això va passar en un món revolucionat per la tecnologia on l’home es va 

passejar per la lluna el 1969. 
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9.2. Vestimenta femenina 

La dona dels anys seixanta es caracteritza per la seva silueta dona-nena, és a 

dir, l'androgínia. Va ser el començament de les passarel·les amb noies joves 

sense formes i de metre setanta com Twiggy o les primeres 

models negres com Donayale Lluna. 

El vestit solt del 1960 va ser una 

evolució del vestit tub destinat al 

mercat juvenil. Al mateix temps 

Mary Quant i John Bates de Gran 

Bretanya, van ser proclamats els inventors de la 

minifaldilla.  

El vestit de l'era espacial es va posar de moda quan la 

ciència ficció ja no semblava molt llunyana al 

haver conquistat la lluna. Va ser llavors quan 

a París es va crear una col·lecció anomenada 

l'Era Espacial on es van utilitzar materials 

com el plàstic i el metall.  A l’hora, les models 

cada vegada apareixien més lleugeres de 

roba i es va confeccionar roba interior que després es va 

destinar per als biquinis topless. 

9.3. Vestimenta masculina 

Els home dels anys seixanta eren lliurats a la moda. 

Tenien una silueta de dandi, prima, amb pantalons de 

cintura estreta de tall recte i amb ratlles de diferents 

colors en els seus vestits. Una fotografia característica 

de l'època va ser la que es van fer el mític grup dels 

Rolling Stones seguint l'estil dels Beatles. 

9.4. Unisex 

A mitjans de la dècada de 1960 l'Op Art i el Pop Art s'havien combinat per 

descriure un estat d'ànim. A més, l'autobús de Ken Kesey havia partit la seva 
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gira per Amèrica oferint LSD a qualsevol que 

volgués "estar en l'ona". Els estampats del bus es 

van convertir en un símbol de revolució i va néixer 

l'era hippy. La psicodèlica es va apoderar de 

Londres i els vestits es van barrejar amb 

cabelleres i granadures i les noies nues es 

pintaven per fer joc amb les llums dels locals. Els 

Beatles van ser un dels grups que van promocionar aquest moviment. 

El 1960 també es portava el mal comportament i el lema " 

trencant les regles". Van començar a aparèixer a la revista 

Vogue actors i estrelles en les seves pàgines.  Alhora, 

dissenyadors com Yves Saint Laurent i Sally Tuffin van 

dissenyar els pantalons de ratlles i van adaptar la dona a la 

moda masculina. Així va ser com l'estil unisex va estar en auge 

durant l'època.  

Les diferents cultures orientals i occidentals es van 

barrejar i van començar a sorgir noves tendències 

com el “caftán”, una mena de 

túnica amb colors i estampats 

naturalistes. De la mateixa 

manera va néixer el 1969 el 

“retrochic” que intentava adaptar 

el vestit de l’àvia al corrent contemporani. Les botigues 

d'antiguitats estaven d'allò més " in" .  

 

9.5. Persona influent : Yves Saint Laurent (1936-2008) 

Va assumir el paper de dissenyador principal de la casa Dior als 21 anys. Però 

no va trigar a ser cridat per a la guerra. Quan va tornar va establir la seva 

pròpia línia de roba amb influències Op Art. Va ser un dels primers 

dissenyadors en adaptar-se a l'àmbit teatral fent el vestuari per a moltes obres 

de gran importància. També va treballar amb roba militar i d'allà va sorgir el 

“look” safari per a la dona. El mateix va passar amb el vestit “Li Smoking”, tan 
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sexy que va esdevenir una veritable obra d'art així com les seves 

transparències, la seva col·lecció russa, els seus homenatges a Picasso i els 

seus vestits negres amb colors que es van convertir en un símbol. 

 

10. DEL GLAM AL NOU ROMANTICISME (1969-1985) 

10.1. Introducció 

La moda es va seguir centrant essencialment en la gent jove i els dissenyadors 

japonesos van introduir les seves tendències a París. A l’hora, els francesos 

que sempre havien vist la moda com una font d'orgull nacional, van començar a 

mirar l'estil Americà. També la facilitat per viatjar va ampliar les mires del 

disseny en els anys setanta i artistes, músics, actors i models es reinventaven 

constantment. 

 

10.2. Vestimenta femenina 

La dona dels anys setanta es caracteritzava per la seva silueta desestructurada 

ja que portava una gran quantitat de volums i capes. Les bruses i túniques 

s'inflaven, es portaven faldilles dobles, tops a capes i abrics voluminosos, 

baixos i amb vol. Sense cap dubte la boina va ser un element molt popular i 

trencador. 

Després del fenomen juvenil, els dissenyadors es van 

inspirar en la fantasia romàntica 

creant per exemple el vestit “maxi” 

(1969-1975). Però aquest estil es va 

veure eclipsat pel “revival” de l'època 

del jazz, nascut a la gran Boutique 

Biba de Londres.  
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El 1969-1979 l'artesania popular amb el lema: “tornada a la 

Terra” va fer créixer la necessitat de les dones per crear la 

seva pròpia roba. Teixir, fer punt i brodar es van convertir en 

aficions molt esteses. 

10.3. Unisex 

Artistes com David Bowie el 1971 van fer créixer 

la còlera per les plataformes i els vestits teatrals. 

Es van cobrir el cabell de plomes, es portaven les 

ombres d'ulls amb reflexes i es vestien amb 

setins i encaixos. 

El 1970 els texans estaven completament 

integrats a la quotidianitat. Els “hippies” havien 

cosit afegits a les costures dels pantalons per 

acampanar-los i les empreses tèxtils no van 

esperar gaire per posar a 

la venda aquesta peça 

amb els seus conjunts i complements. De totes maneres, 

les altes costures es van acostumar cada vegada més a 

les modes pels joves. Això va donar peu a un nou prêt-à-

porter. Durant el 1970-1979, va aparèixer el vestit de punt 

tant pel dia com per la nit.  

El 1978 la moda va prendre un corrent general. 

Els pantalons començaren a tallar-se rectes i les 

estrelles del Rock lluïen un tupè impecable. Però 

sense cap dubte, la pel·lícula de l'any Grease va 

convertir la dècada en un musical d'èxit. Els 

pantalons de tub 

d'Olivia Newton John van causar furor i John 

Travolta va marcar un estil de ball. D'allà van 

sorgir tendències com les sabates planes de 

soles grosses i esponjoses.  
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10.4. Vestimenta masculina 

En els anys vuitanta, la presència de Richard Gere a 

American Gigoló, vestit de Giorgo Armani, va dictar com 

havien de ser els homes de la dècada. La silueta suau, per 

mostrar els vestits d’espatlles amples (“look” italià) de la millor 

manera possible conjuntats amb una corbata i un cinturó. La 

cura pel cabell, va fer que els productes de bellesa per a 

l'home s'estiguessin desenvolupant de manera important en 

aquest període. 

10.5. Unisex 

El “Bondage” va arribar el 1980-1985. Els elements que 

estaven més de moda eren les cremalleres, els anells en 

forma de D, les mitges de goma, les samarretes envellides 

amb peces de mussolina i els pírcings. Aquest tipus de roba 

estava atribuïda als grups “punks”, sobretot els de Nova 

York, que portaven un “look” paramilitar. 

El 1985, tots els estils de carrer i la moda, dels diferents grups de gent, 

s'estaven solapant. De manera que les tendències van quedar barrejades i no 

havies de ser “punk” per portar l'estil “Bondage” i tampoc havies de ser de raça 

negra per portar “rastes”. D'aquesta manera es va arribar a una moda 

homogènia que ningú abans havia creat . 

 

 

11. RETRO I REVOLUCIÓ 1985-2010 

11.1. Introducció 

El segle XX, va ser marcat per un avanç causat per l'escalada del progrés i la 

millora en les comunicacions. L'arribada de la MTV , el 1985, va fomentar el llaç 

de la moda i la música a mesura que el vídeo musical es tornava tan important 

com la gravació . 
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Les setmanes de la moda en les diferents ciutats de tot el món es van convertir 

en el motor d'avanç dels nous dissenyadors que volien arribar a ser algú. 

Alhora, marques com Gucci i Versace van iniciar el gir obsessionat per l'estatus 

del final de segle. Sense cap dubte, el “vintage” va ser el producte que més 

fonts d'ingressos va donar durant el segle XXI. 

 

11.2. Vestimenta femenina 

 “Vestir el poder” es va convertir en el lema de la dècada del 

1980 que va ser un temps destinat a l'autoritat femenina. Vestir 

el poder significava tenir un cap pels negocis i un cos pel pecat. 

Vogue i les seves portades van alimentar aquest ideal de dona. 

En l'època del 1985, la moda 

va mirar el romanticisme per 

treure la seva major inspiració de la roba 

discotequera. Aquesta la va lluir Madonna en 

els seus múltiples videoclips posant amb 

tutús de ballet, pantalons estripats i faldilles 

mal tallades.  

11.3. Vestimenta masculina 

L’escena del rap va cobrar vida pròpia en l'home 

dels anys noranta. El vocabulari, la postura i la roba 

amb els seus texans mig caiguts i els cordons 

sense lligar van ser ràpidament assimilats. El primer 

grup de rap Wu-Tang Clan van ser els principals 

portadors. Més tard, Jay-Z i Puff Daddy van llançar 

les seves pròpies marques. En aquest estil les 

grans joies i les gorres de beisbol també van jugar un paper molt important. 

11.4. Vestimenta unisex i influències 

Les èpoques daurades de les “supermodels” també es remunten a la dècada 

de 1990. Les models que van arribar a representar totes les fantasies en les 
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passarel·les eren representades per les seves agències i 

van arribar a demanar unes tarifes tan altes que ningú podia 

igualar. El fenomen es va centrar sobretot en cinc noies : 

Linda Evangelista , Christy Turlington , Cindy Crawford , 

Claudia Schiffer i Naomi Cambell. Elles tenien llista d'espera 

pels seus treballs i després d'aparèixer totes juntes en una 

portada de Vogue, van aparèixer al vídeo del cantant 

George Michael del seu èxit "Freedom!". 

No obstant, el consumisme de disseny va començar a 

tenir un retrocés a causa de les mescles del “vintage”, 

la roba de carrer i les influències musicals amb l'alta 

moda. Tot això va produir que una sèrie de persones 

en contra de la imatge manufacturada, comencessin a 

aparèixer en revistes com Vogue (antimoda).  

El 1990 les celebritats de la catifa vermella van començar a 

formen part d'un acord mutu entre elles i les cases de moda de 

manera que es va aconseguir que els mitjans de comunicació 

cobrissin l'alta costura. L'últim en publicitat. 

Un element típic de les influències de 

les cultures carrer són les sabatilles 

esportives. Però, amb moda de carrer o sense, el 

més important era vestir el logotip, és a dir, la marca 

del dissenyador. El impuls de la “logomania” va venir 

de la mà de la música rap on els artistes vestien 

sempre els logotips i fins i tot nombraven la marca en 

les lletres de les seves cançons.  

Sense cap dubte, la dona del dos mil va obtenir la seva manera de ser gràcies 

a la sèrie televisiva de gran èxit Sexe a Nova York. Aquesta mostrava dones 

independents, modernes i que presentaven la moda com l'essencial per a unir 

la sexualitat liberal amb la vida a la “Gran Manzana”. La sèrie va ajudar a 

superar la necessitat de vestir d'acord amb l’edat. 
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A principi del segle XXI, es posa de moda 

el moviment “It Bag”. Anomenat així 

perquè era la bossa més fotografiada, 

vista en els braços de totes les 

“celebrities” i la que marcava un estatus: la 

bossa de dissenyador, com els Birkin o els 

Prada. 

Un cop més, el Nou Futurisme va arribar de la mà de 

dissenyadors britànics: l'Ordre de l'Imperi Britànic. Entre els 

graduats es trobava, Stella McCartney, Phoebe Philo (Chloé), 

Alexander McQueen i molts altres que van posar la mirada en 

noves idees que no s'inclinaven al comerç.  

Finalment, la consciència per part dels comerciants de la segona vida de la 

roba va permetre crear “looks” barrejats amb peces "de segona" i noves 

invencions. Així va néixer el “vintage” que s'ha ampliat fins els nostres dies. 

 

11.5. Persona influent: Jean-Paul Gaultier (n.1952) 

Nascut al sud de París, no va anar a cap escola de moda. A l'edat de 13 anys 

va confeccionar, amb les seves pròpies mans, una col·lecció per a la seva mare 

i la seva àvia. El 1976, va llançar la seva pròpia marca incloent banyadors i 

pells en els seus dissenys. Gràcies a la barreja d’influències de la moda del 

carrer i l'avantguardista, va crear la seva pròpia firma.  

Però va ser la seva col·lecció masculina la que va obtenir més èxit. Va arribar a 

presentar faldilles per a ells. Els seus dissenys sempre estaven inspirats en els 

homosexuals i l'ambigüitat sexual es va fer present en les seves passarel·les. 

11.6. Persona influent: Alexander McQueen (1969-2010) 

Va ser un dissenyador britànic nascut a Londres. Als 16 anys va deixar l'escola 

i de seguida es va endinsar en el món dels dissenys confeccionant vestits per a 

obres teatrals històriques. L’estilista del moment Isabella Blown en veure la 

primera col·lecció d'Alexander es va interessar per ell i va posar la seva 
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col·lecció a  la revista Vogue. Les desfilades de McQueen eren espectacles 

creatius: combinava l'art i la tecnologia amb narracions dramàtiques. Ell volia 

mirar més enllà de la roba i en els seus espectacles tant apareixien cascades 

d'aigua com hologrames de la model Kate Moss. El seu gran èxit va ser la unió 

de la destresa del tall i l'encarnació del que requerien les tècniques de l'alta 

costura. Uns dels seus invents van ser els pantalons de tir baix en els  anys 

noranta. 

 

 

12. ANNEX 

1. Vestit Imperi. (2012) Font: 

Google, copyright: Madame 

Macabre. 

2. La pelliza. Font: Google, 

copyright: Maria Espart. 

3. Les mànigues gigot. Font: 

Google, copyright: Fernando 

Manuel. 

4. L’home del 1800. Font: 

Google, copyright: Stlyes. 

5. Vestit Victòria. Font: Google, 

copyright Petronialocuta. 

6. Els primers bombatxos. Font: 

Google. Copyright Lourdes 

Pérez (el armario de Lady 

Marlo). 

7. Silueta de sastreria. Font: 

Google copyright Diana 

Fernández (Vestuario 

escénico).  

8. El “bombín”. Font: Google, 

copyright: Anna Vázquez. 

9. Estructura de crinolina. Font: 

Google, copyright: Marga 

Serrano. 

10. Vestit Worth. Font: Google 

copyright Branda West 

11. Joies del 1800. Font: Google 

copyright Priscilla E. Muller.   

12. El “japonisme”. Font: Google 

copyright María E. Soto. 

13. L’home del 1860. Font: 

Google copyright Diana 

Fernández González. 

14. Roba interior del 1890. Font: 

Google copyright Museo del 

Arte. Centro de investigación 

del patrimonio etnológico.  

15. Vestit bombatxo. Font: 

Google. 

16. Noia Gibson. Font: Google 

copyright Karina Vucovik. 

17. Cotilla en S. Font: Google 

copyright Wiki paintings. 
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18. Ballet Rus. Font: Google 

copyright Sarai Mitnicks. 

19. “Three Men in a Boat”. Font: 

Google, copyright: Marcus 

Ballenguer. 

20. Dones de guerra. Font: 

Google copyright Dolores 

Ayllón Rodríguez. 

21. Vestit tennis. Font: Google 

copyright Women’s tennis 

blog. 

22. Disseny d’avantguarda. 

Font:Google copyright The 

red list. 

23. Vestit xarleston. Font: Google 

copyright Barleys Vintage 

archive gallery. 

24. Home dels anys vint. Font: 

Google copyright Victoria and 

Albert Museum.    

25. Vestit París. Font: Google 

copyright Janice. 

26. Silueta sirena. Font: Google 

copyright Legendary Joan 

Crawford. 

27. Androgínia 1930. Font: 

Google copyright Suzy 

Uncategorized. 

28. Prêt-à-porter 1930. Font: 

Google copyright 

dreamstress. 

29. Esmòquing 1930. Font: 

Google copyright Maureen 

Nolan. 

30. Moda surrealista. Font: 

Google copyright Street 

Fashion. 

31. Vestit utilitari dona. Font: 

Google copyright Victoria and 

Albert Museum.  

32. Vestit popover. Font: Google 

copyright Glow. 

33. Barret París. Font: Google 

copyright Blue Velvet. 

34. L’home d’uniforme. Font: 

Google copyright Juan 

Schiller Tortosa. 

35. Estil Swing. Font: Google 

copyright Wikipedia. 

36. New Look de Dior. Font: 

Google copyright Gisela de la 

Guardia Montesdeoca. 

37. Vestit Floral. Font: Google 

copyright Kelly Miller. 

38. Vestit de platja 50. Font: 

Google copyright Srta A. 

39. Vestit sac. Font: Google 

copyright Museo Cristóbal 

Balenciaga. 

40. “Esmorzar amb Diamants”. 

Font: Google copyright By  

Lu. 

41. “Vacances a Roma”. Font: 

Google copyright Miki Abad. 

42. Els primers texans. Font: 

Google copyright Oh! La 

moda. 
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43. Vestit solt. Font: Google 

copyright Museo del Traje. 

44. La minifaldilla. Font: Google 

copyright Marta C.C. 

45. El vestit espacial: Font: 

Google copyright Blotte. 

46. El biquini topless. Font: 

Google copyright Viste la 

calle. 

47. Rolling Stones, foto. Font: 

Google copyright Rag Mama 

Rag. 

48. Portada àlbum Beatles. Font: 

Google copyright el bloc de 

sisè de Pau Casals.  

49. Unisex Yves Saint Laurent. 

Font: Google copyright  A girl 

crush. 

50. El “caftán”. Font: Google 

copyright Tu estilista online 

51. El “retrochic”. Font: Google 

copyright GlamAmor. 

52. Vestit “maxi”. Font: Google. 

53. Boutique Biba de Londres. 

Font: Google copyright 

Criying all the way to the chip 

shop. 

54. Moda campestre. Font: 

Google. 

55. David Bowie. Font: Google 

copyright Flashing on the 

70’s. 

56. Pantalons de campana. Font: 

Google copyright It wasn’t 

you maybe it was me. 

57. Vestit de punt 1970. Font: 

Google 

58. “Grease”. Font: Google 

copyright Se rueda. 

59. Pantalons de tub. Font: 

Google copyright Flashing on 

the 70’s. 

60. American Gigoló. Font: 

Google copyright Filmaffinity. 

61. “Look” paramilitar. Font: 

Google. 

62. Yves Saint Laurent. Font: 

Google. Museo de Yves Saint 

Laurent. 

63. Cotilles de ballet. Font: 

Google. 

64. Wu-Tang Clan. Font: Google, 

copyright mycitybynight. 

65. Supermodels Vogue. Font: 

Google, copyright Vogue 

Pedro Zozaya. 

66. Kurt Cobain. Font: Google, 

copyright de Join Fanpop. 

67. Catifa vermella. Font: 

Google, copyright De mujer. 

68. “Logomania”. Font: Google, 

copyright: Singsang look 

69.  “It Bag”. Font: Google, 

copyright Tracy Chait. 
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70. Alexander McQueen. Font: 

Google, copyright 

hotelfashionland. 

 


