
Recorregut alternatiu: DivenDress, la música vestida 

 

Aquest projecte, de l’any 2016, creat exclusivament per a les xarxes d’Instagram i Facebook, és una 

col·laboració amb el Museu del Disseny, on cada divendres, sota l’etiqueta #divenDress, es mostra 

una combinació d’instrument musical i peça de vestir, en un recorregut cronològic, explicant molt 

breument la relació entre les dues peces, i demanant als seguidors que proposin la banda sonora del 

duet, compilades en una llista d’Spotify. 

 

Hem creat parelles d’objectes dins un context històric, sociològic i cultural per donar a conèixer 

ambdós museus a públics diferents i des d’un punt de vista diferent al proposat a les exposicions 

permanents. A partir d’una llista inicial d’instruments, es va crear la relació amb peces de vestir 

gràcies a Sílvia Ventosa qui, alhora, va generar part dels textos que acompanyen les imatges. Així, 

veurem vincles entre guitarres, clavicèmbals o violins amb vestits, sabates o cotilles.  

  

 

01 I per f i...  # divenDress  ! Comencem nou projecte que durarà 

f ins l'agost! Aquests tapins (Catalunya o València, s. XVI) són 

fets amb vellut, cinta de seda i plataformes de suro. Els tapins 

eren sabates de plataforma per a les dones riques i protegien 

els peus del fang dels carrers. El claviorgue, de Lorenz Hauslaib 

(Nuremberg, ca. 1590) era un instrument musical d’alta 

tecnologia que va ser molt apreciat com a símbol d’ostentació 

pels membres de la noblesa i la cort. 

Quina música del segle XVI suggeriu per a aquest binomi? 

(Fotos: Quico Ortega, CDMT i Rafael Vargas) 

En col·laboració amb Museu del Disseny de Barcelona 

 

02 #DivenDress! Guants de dona de punt de seda i f ils 

metàl·lics (Menorca, 1710-1725). Aquests guants tenen uns 

forats a la panxa del dit polze per tocar l’espineta o clavicèmbal. 

Aquest instrument, de Carl Conrad Fleischer (Hamburg, 1720), 

de la família dels cordòfons polsats (com l’espineta, el virginal o 

el clavicordi), és fet de pi roig, faig, teclat de pollancre (o til·ler), 

tecles d’ivori i banús i té un rosetó preciós. Només es conserven 

tres instruments d’aquest constructor. 

 

Quina música del 1720 suggeriu per a aquest binomi? 

 

(Fotografies: Quico Ortega, CDMT i Sara Guasteví) 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

http://ajuntament.barcelona.cat/museudeldisseny/ca
https://open.spotify.com/user/museumusica/playlist/4jLnFzpAtpPjri5RUGrWdB
https://www.facebook.com/hashtag/divendress?source=feed_text&story_id=1268946679799249
https://www.facebook.com/museudeldisseny/


 

03 #DivenDress! Aquestes sabates d’home anomenades “talons 

rouges”, de vellut brodat amb fils d’argent (França, 1600-1650), 

eren un signe de distinció dels aristòcrates de la cort francesa. 

La guitarra, que arreu d’Europa era un objecte de luxe molt 

ornamentat i quasi impossible de tocar, a la península Ibèrica 

en canvi era un instrument que, en paraules de Covarrubias, 

“no val més que un llum, és tan fàcil de tocar que no existeix un 

pagès que no sigui un guitarrista”. La guitarra “dels lleons” (ca. 

1650-1700), però, té un preciós treball de fustes intercalades i 

decoracions a la taula harmònica, ocells, conills, lleons i una 

corona. 

 

Quina música del segle XVII suggeriu per a aquest binomi? 

(Fotografies d’@edselva i Quico Ortega, CDMT) 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

04 #DivenDress! La pitrera (Catalunya) era una peça rígida de 

cartró o de ferro que servia per aplanar el pit de les dones 

segons la moda  del segle XVII d’una silueta geomètrica. El 

serpentó (s. XVII-XVIII), ens pot enganyar en les formes 

sinuoses, però és un instrument de fusta recoberta de cuir, i la 

cobertura de cuir ajuda a mantenir juntes les seccions per a 

aconseguir aquesta forma. 

 

Quina música del segle XVII us suggereix aquesta parella? 

 

(Fotografies: Patricia Canino i Rafael Vargas) 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

05 #DivenDress! La casaca d’home (Catalunya, 1715-1720) és 

una peça de vestir exterior, amb mànigues llargues f ins al puny, 

cos cenyit i faldons llargs. Aquesta  és de vellut de seda i 

passamaneria d’or i es portava amb calçons curts i mitges de 

seda. La viola d’arc, de Barak Norman (Londres, 1714), se 

subjecta entre les cames. En aquest binomi ens fa gràcia que el 

maniquí no tingui cap i la viola sí (tret distintiu de la família de 

les violes d’arc). La viola potser va arribar a Barcelona en les 

anades i vingudes de la Guerra de Successió… 

 

Quina música del 1714 us suggereix? 

 

(Fotografies: La Fotogràfica, s.c.p. i Rafael Vargas) 

En col·laboració amb @museudeldisseny 



 

06 #DivenDress! Vestit de vellut de seda i brodat amb fils d’or 

(Catalunya, c. 1718) i guitarra d’estil italià (Venècia, s. XVII), 

ambdues coincideixen en les formes i en un f i treball 

d’ornamentació amb dissenys f lorals. 

 

Quina música del 1720 us suggereixen? 

 

(Fotografies: La Fotogràfica, s.c.p. i @edselva) 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

07 #DivenDress! El par-dessus (París, 1745), la veu aguda de 

la família de les violes d’arc, és de Pierre Larcher. El vestit 

d’home (possiblement de Catalunya, cap al 1740)  inclou 

armilla, casaca i calçons de seda brodada. Els aristòcrates del 

segle XVIII s’adornaven com paons i, com podem veure, els 

instruments eren també objectes molt subordinats al disseny 

estètic. Curiosament, hi ha una peça de roba actual d’home 

també anomenada pardessus, feta de tela gruixuda per a 

protegir de la intempèrie. 

 

Quina música us suggereix aquest binomi del 1740? 

 

(Fotografies: La Fotogràfica, s.c.p. i Gabriel Serra) 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

08 #DivenDress! Parella estètica: s’assemblen? La campana 

(Benín, 2000, però d’origen constructiu històric), s’utilitzava ja 

des de l’antiguitat en àmbits tan profans com religiosos i 

formava part de les orquestres reials com les de la coneguda 

cort d’Aborney, capital de l’antic regne de Dahomey. El vestit de 

cort fou confeccionat amb una indiana, tela de cotó estampat 

amb motius de f lors i vegetals de formes sinuoses. Fet a França 

a mitjan segle XVIII, s’emprava en grans cerimònies. També se’l 

coneix com vestit Watteau, perquè en els retrats del pintor 

Antoine Watteau (1684-1721) apareixen dones nobles amb 

vestits similars, amb forma de T invertida, i en els què la cua 

parteix de les espatlles. 

 

 

Quina música del 1760 us suggereix aquest binomi? 

 

(Fotografies: Sara Guasteví i La Fotogràfica, s.c.p. i) 

En col·laboració amb @museudeldisseny 



 

09 #DivenDress! El vestit, de seda llistada i llavorada (Espanya, 

1780-89), té uns abollats o recollits que es repetiran en modes 

posteriors, i que Balenciaga adoptarà en alguns dels seus 

models de mitjan segle XX. La sensibilitat i el caràcter íntim i 

melancòlic començaven a llostrejar en els ambients burgesos, i 

la música n’era la principal expressió. Johannes Zumpe va crear 

els primers pianos de taula comercials, com aquest (Londres, 

1776), eines imprescindibles d’aquesta onada estètica. 

 

Quina música de f inals del 1780s us suggereix aquest binomi? 

 

(Fotografies:  La Fotogràfica, s.c.p. i Sara Guasteví) 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

10 #DivenDress! L’oboè va entrar als salons aristocràtics al 

segle XVIII des dels cridaners instruments de les bandes 

militars. La casaca, armilla i calçons d’home altament refinats, 

amb grans brodats de f lors (Catalunya (?) 1750-1790), 

concorden amb la f ina línia melòdica dels nous oboès, com 

aquest de Salvador Xuriach (Catalunya, s. XVIII). 

 

Quina música us suggereix el binomi de f inals del segle XVIII? 

 

(Fotografies: Gabriel Serra i La Fotogràfica, s.c.p.) 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

11 #DivenDress! El vestit de batista de cotó brodada 

(Barcelona, 1789-1800), és d’estil neoclàssic i ens recorda els 

personatges de Jane Austen i les vetllades a les cases de la 

petita aristocràcia rural anglesa on s’organitzaven concerts 

privats. En aquests concerts, hi podem imaginar perfectament 

una arpa com aquesta de Jacques-Georges Cousineau (París, 

ca. 1800), amb voluta i columna també d’estil neoclàssic. 

 

Quina música del 1800 us suggereix aquest binomi? 

 

(Fotografies: Gabriel Serra i La Fotogràfica, s.c.p.). 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

12 #DivenDress! Vestit d’indiana, tela de cotó estampat 

(Barcelona, c. 1815), mostra una escena del Quixot. I diu 

Cervantes, justament al llibre del Quixot: “tocaba una guitarra 

que la hacía hablar”, referint-se amb aquestes paraules a algú 

que té gran habilitat tocant-la. Aquí tenim la guitarra de Joan 

Matabosch (Catalunya, 1815), un dels principals instruments de 

la sensibilitat romàntica que emergeix en aquests anys. 

 

Quina música del 1815 us suggereix aquest binomi? 

 

(Fotografies: La Fotogràfica, s.c.p. i @edselva) 

En col·laboració amb @museudeldisseny 



 

13 #DivenDress! Il·lustració (França? 1819-1825), d’un presumit 

de l’època, un dandi amb vestit de xenilla. Però per a coses ben 

presumides, aquest piano vertical de Clementi & Company 

(Londres, 1820), de tipus armari sobre potes d’estil Imperi, el 

cos superior té tres seccions entapissades de seda beix amb 

motius f lorals, la fusta exterior és de caoba i les tecles d’ivori i 

banús. 

 

Quina música del 1820 us suggereix aquest binomi? 

 

(Fotografies: Xavi Padrós i Sara Guasteví) 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 
 
 

 

14 #DivenDress! En aquest gravat (Journal des Dames et des 

Modes, París, 1825) els homes, amb la cintura ajustada i grans 

mocadors al coll, segueixen la mateixa moda que les dones. 

Són els dandies, que estan extremadament preocupats per la 

seva aparença. L’oficleide va ser inventat pel francès Jean 

Hilaire Asté l’any 1817 i patentat el 1821, substituint el serpentó 

a les orquestres romàntiques, amb la sofisticació de les formes i 

l’afegit de les claus, que li permetia passatges musicals de més 

lluïment. 

 

Us suggerim la primera obra on aparegué l’of icleide: Olimpia, de 

Gaspare Spontini, el 1819. 
 

(Fotografies: Sara Guasteví i Xavi Padrós) 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

15 #DivenDress! Barret de copa (Anglaterra, mitjan segle XIX). 

Els homes anaven drets com un f il i portaven barrets de copa 

que ajudaven a allargar i estilitzar la f igura. Alguns barrets es 

podien plegar i quedaven plans com una crêpe!  Aquest 

contrabaix, de Giuseppe Baldantoni (Ancona, 1839), medeix 

1,25 metres sense comptar el peu, però poden arribar f ins als 

1,85 metres. En aquella època triomfava Domenico Dragonetti, 

qui als 14 anys ja era el primer contrabaixista de l’Opera Buffa 

de Venècia. 

 
Us suggerim que escolteu alguna de les peces de Dragonetti! 

 

(Fotografies: Museu del Disseny i Gabriel Serra) 

En col·laboració amb @museudeldisseny 



 

16 #DivenDress! Vestit de seda (Catalunya?, 1840-45), 

d’aparença senzilla però amb un gran treball de frunzit a les 

mànigues. La f lauta de vidre, de Claude Laurent (París, 1839), 

té una important feina de bisellat per a rebaixar el pes de 

l’instrument. Laurent les adornava amb montures de plata i, de 
vegades, amb pedres precioses com el granat. El constructor, 

també rellotger, demostrava la seva destresa, justament, en el 

treball del vidre. 

 

Quina música d’aquesta època afegim a la playlist? 

 

(Fotografies: La Fotogràfica, s.c.p. i Sara Guasteví) 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

17 #DivenDress! Cotilla (Espanya, anys 1850) i mirinyac 

(Catalunya, 1860-62). Les estructures interiors de mitjan segle 

XIX eren compressores (la cotilla) i a la vegada amplif icadores 

(el mirinyac) per aconseguir una silueta geomètrica i ben 

encarcarada. No ens hem resistit a donar importància a la forma 

del mirinyac i a lligar-la a la campana, que segons el toc, feia de 

rellotge de poble, indicava la missa, la mort d’algú, l’arribada 

d’enemics, incendis… O podia ser un instrument musical, com 

aquesta de la Federació dels Cors Clavé (Barcelona, 1890) 

 

Quina música del segle XIX us ve al cap? 

 

(Fotografies: La Fotogràfica, s.c.p. i Esther Fernández) 
En col·laboració amb @museudeldisseny 

 
 

18 #DivenDress! Esclat f loral a dues bandes! Vestit 

(Catalunya?, 1850) i una trompa natural (Catalunya, ca. 1830-

1900) amb el pavelló decorat amb roses pintades. Tot un 
devessall primaveral típic de l’estil galant dels temps romàntics. 

 

Quina música us suggereix? 

 

(Fotografies: La Fotogràfica s.c.p. i Sara Guasteví) 

 

En col·laboració amb @museudeldisseny 



 

19 #DivenDress! Capa d’home, de llana (Catalunya (?), 1850-

1900). Les capes protegien del fred i amagaven la identitat del 

portador. Per contra, el buccén (França, ca. 1860) similar a un 

trombó, s’emprava sobretot en desfilades militars i suposaven 

un gran atractiu visual, cosa que va animar els fabricants a fer 
instruments zoomorfes cada vegada més exòtics. 

 

Amb aquest binomi recomanem la Missa de Berlioz, de les 

poques obres on ha quedat documentat aquest instrument. 

 

(Fotografies: Sara Guasteví i La Fotogràfica, s.c.p.) 

 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

20 #DivenDress! Dues estructures invisibles que marquen les 

corbes i deixen a l’ombra els artefactes que ho permeten. Com 

aquest motlle de violí de Vicente Assensio (Madrid, 1776), que 

possiblement fou un dels introductors de la forma de construir 
violins amb models italians com l’Amati a Espanya, i el polissó 

(París, 1884-1886), estructura que és el secret de l’efecte inflat 

de la part de darrere dels vestits. 

 

(Fotografies: Sara Guasteví i Patricia Canino) 

 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

21 #DivenDress! El vestit és de Charles Frederick Worth (París, 

1874-1875). En aquella època els vestits recordaven els 

cortinatges i les tapisseries dels mobles de les cases 

benestants, per això es denominaven vestits tapissiers. I una 

vegada més, la forma ens sedueix i ens recorda l’òrf ica, 

inventada per Carl Leopold Röllig l’any 1795 (la que veieu és 
feta a Viena cap a l’any 1830), que sembla una fusió entre lira i 

clavicordi. 

 

Suggerim una de les poques peces que es coneixen per a 

aquest instrument, de Beethoven: Stückchen für dau Orphica. 

 

(Fotografies: La Fotogràfica s.c.p. i Sara Guasteví) 

 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

22 #DivenDress! Cotilla (Espanya, c. 1890). Les 

cotilles de f inals del segle XIX eren tan ajustades que 

comprimien tots els òrgans interiors. El violí bastó, que podríem 

dir que és un violí encotillat, era un artefacte que va gaudir de 

cert èxit amb l’augment de la riquesa i el temps d’oci, per a 

delectar-se amb objectes de luxe però poc pràctics. En canvi, sí 

que resultava útil als mestres de dansa, que podien marcar el 

temps amb el bastó i després tocar una melodia per a reforçar 

les coreografies. 

 

Quina música de f inals del segle XIX us suggereix aquest 

binomi? 
 

(Fotografies: Rafael Vargas i La Fotogràfica, s.c.p.) 

 

En col·laboració amb @museudeldisseny 



 

23 #DivenDress! Vestit (Niça, ca. 1890) de cos petit i faldilla 

ampla i bandúrria de Manuel Bertran (Barcelona, s. XIX). Avui 

us expliquem un conte: hi havia una vegada una jove ben 

posicionada i ben vestida que esperava rere la f inestra les 

rondalles de joves atrevits que tocaven la bandúrria i aspiraven 

a conquerir-li el cor (i l’estatus!). 

 

I quina música té un conte així? 

 

(Fotografies: La Fotogràfica s.c.p. i  Sara Guasteví) 

 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

24 #DivenDress! Vestit d’home (Barcelona, 1900-1910). El 

jaqué era una peça de roba utilitzada pels cavallers anglesos 

per muntar a cavall, però va acabar sent un vestit de màxima 

etiqueta, ja que aportava formalitat, la mateixa que ha creat un 

clima de serietat als concerts. El jaqué pot ser còmode per a 

seure a la banqueta dels pianistes i donar una certa llibertat de 

moviment als braços. Aquí tenim el piano de Carl Rönisch 

(Dresden, c 1905), que va pertànyer a Issac a Albéniz. 

 

(Fotografies: Rafael Vargas i La Fotogràfica, s.c.p.) 

 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 
 
 

25 #DivenDress! Vestit de seda (Barcelona, c. 1920), la moda 

és seguida per totes les classes socials ja que el patronatge 

dels vestits és recte i sense ajustar al cos. En aquesta dècada, 

la música, el ball i el moviment eren els protagonistes d’uns 

anys que volien oblidar la guerra. El violí de botzina de la 

Compagnie Française du Grammophone (Barcelona, c. 1920), 

va ser un enginy per a fer els primers enregistraments sonors, 

en ple esclat de la música que podia ser reproduïda tantes 

vegades com es volgués sense necessitat de bandes de 

música...  

 

Quina música dels anys 20 us suggereix aquest binomi? 

 
(Fotografies: La Fotogràfica, s.c.p. i Rafael Vargas) 

 

En col·laboració amb @museudeldisseny 



 

26 #DivenDress! Vestit lleuger (Barcelona, 1925-30), amb un 

brodat de pedreria de vidre i lluentons, que li donen pes i, f ins i 

tot, pot dringar al moure’s o ballar. Ens trobem a l’era del sw ing i 

de les “màquines parlants” com els fonògrafs (aquí en tenim un 

de 1925) i els gramòfons, que permetien sentir música quan es 
volia i on es volia, en un àmbit distès que permetia oblidar, ni 

que fos una estona, la crisi econòmica i les tensions polítiques.  

 

Quina música dels anys 30 us ve al cap? 

 

(Fotografies: La Fotogràfica s.c.p. i Sara Guasteví) 

 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

27 #DivenDress! Conjunt d’home d’Antonio Miró (Barcelona, 

1969), la camisa duu un disseny de parelles ballant rock & roll, 

que casen  amb l’orgue elèctric Hammond (Barcelona, c. 1960). 

Inicialment va substituir el so dels orgues de tub de petites 

esglésies que no se’n podien permetre un de gran, però va 
acabar sent un instrument de la música popular dels anys ‘50, 

‘60 i ‘70 que permetia crear melodies psicodèliques. 

 

Quina música associaríeu a aquest binomi? 

 

(Fotografies: Sara Guasteví i La Fotogràfica, s.c.p.) 

 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

28 #DivenDress! Conjunt d’home d’Adolfo Domínguez 

(Ourense, 1987). Aquests vestits, malgrat el seu toc formal, 

permeten treballar a una oficina per la seva comoditat i 

lleugeresa, on un ordinador Atari (Itàlia, 1986) té rellevància, 

perquè a més a més de suposar una forta competència dels 

Macintosh, va ser el primer microordinador que incorporava 

tarja de so MIDI integrada, permetent la seqüenciació i l’ús de 

controladors d’instruments musicals. 

 

Quina música del 1990 us suggereix el binomi? 

 

(Fotografies: Sara Guasteví i La Fotogràfica, s.c.p.) 

 
En col·laboració amb @museudeldisseny 

 

29 #DivenDress! Minifaldilla acampanada? Vestit d’alta costura 

de Teresa Helbig (Barcelona, 2008) i membramòfon d’Andreu 

Ubach Peraltat (Catalunya, 2008), que guarden certa 

semblança en les formes circulars estructurals. 
 

Quina música del segle XXI us suggereix aquest binomi? 

 

(Fotografies: Pep Herrero i La Fotogràfica, s.c.p.) 

 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 



 

 
 

30 Últim #divenDress! Tanquem projecte de la manera més 

formal i alhora informal possible! Tots recordeu, segurament, el 

xandall que Adidas va fer característic amb aquelles dues ratlles 

longitudinals als pantalons, oi? Eren els primers xandalls fets en 

sèrie, creats l’any 1964. Aquest de la imatge, però, és força més 

elegant, de Brain and Breast, Col·lecció Décalogue IV (Exótica) 

(Barcelona, 2014), de punt de cotó i adequat per qualsevol 

moment informal: per fer esport o per assajar amb uns amics. 

Just podrien assajar amb una guitarra clàssica de Ramírez del 

mateix any (Madrid, 2014). 

 

Quina música del 2014 us suggereix? 

 
(Fotografies: Eduard Selva (@edselva) i La Fotogràfica s.c.p.)  

 

En col·laboració amb @museudeldisseny 

 


