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CURS 

Introducció a la història del vestit 

Aquest curs proposa un recorregut per la història del vestit, des de 

l’antiguitat fins avui dia. Estructurat en 16 sessions, combina la història 

amb altres aspectes del vestit, com ara la creació contemporània o el 

seu tractament com a patrimoni. L’exposició del Museu del Disseny «El 

cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015)» ofereix l’oportunitat de 

contemplar alguns d’aquests vestits històrics.  

  

En el marc de la societat occidental, s’estudiarà l’evolució de les 

formes del vestit, i la manera com aquestes enllacen amb la creació 

contemporània. A més, es comptarà amb la presència d’especialistes 

en diferents matèries com ara la restauració, la documentació i les 

tendències de moda, i amb una dissenyadora que explicarà les seves 

experiències en la creació d’una col·lecció. 

  

Curs dirigit a: professionals, estudiants i professorat d’escoles de 

disseny de moda i vestuari, persones interessades en general. 

  

Docents: Teresa Bastardes, Laia Callejà, Laura Casal-Valls, Albert 

Díaz, Marta Marín, Aida Molano, Alba Rodríguez Silgo, Sílvia Rosés, 

Sílvia Saladrigas, Sílvia Ventosa, Montserrat Xirau.  
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CALENDARI 

 

SESSIÓ 1  

Dimecres 23 de novembre 

Per què ens vestim?  

Presentació general del curs i introducció als conceptes marc del curs (moda, 

vestit, indumentària) i al sistema de la moda. 

Les primeres manifestacions del vestit (Mesopotàmia, Egipte, Grècia, Roma, 

Bizanci i l'Alta Edat Mitjana).  

Docent: Silvia Rosés 

  

SESSIÓ 2 

Dimecres 30 de novembre 

Baixa Edat Mitjana i Renaixement  

La indumentària presenta un canvi d’inflexió respecte a la concepció essencial dels 

seus inicis. Passarem d’una indumentària regida per la peça de tela sense 

estructura que embolcalla el cos de la indumentària romana, bizantina i dels inicis 

de l’Edat Mitjana, a una moda que comença a sofisticar el patró i a presentar una 

major complexitat, junt amb un augment dels ornaments, el que representa el 

fenomen modern de la moda.  

Docent: Alba Rodríguez Silgo 

 

SESSIÓ 3  

Dimecres 14 de desembre 

Segles XVII i XVIII 

Les diverses revolucions lliberals suposen un canvi rellevant en la moda, 

especialment en la masculina. Per una banda, per la forja dels nous estereotips de 

gènere i, per altra, per la nova relació i significat  cultural i social del consum. 

Docent: Alba Rodríguez Silgo 

Estudi de peces a l’aula: tapins, carteres i mitges del segle XVI.  

Docent: Sílvia Ventosa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CURS 

Introducció a la història del vestit 

SESSIÓ 4 

Dimecres 21 de desembre 

Visita 

En aquesta sessió visitarem l’exposició permanent del museu El Cos Vestit. 

Siluetes i moda (1550-2015) que explica com el vestit modifica l’aparença del cos 

mitjançant unes accions que tendeixen a comprimir-lo i alliberar-lo alternativament, 

des del segle XVI fins avui dia.  

Docents: Teresa Bastardes i Sílvia Ventosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIÓ 5  

Dimecres 11 de gener 

Revolució Francesa i Romanticisme 

Sota el paraigua cultural i filosòfic del Romanticisme, trobem dos moments 

apassionants de la història de la moda. En primer lloc, el trencament en les 

tendències imperants que va suposar la Revolució Francesa. I, en segon lloc, al 

llarg del segle XIX, la burgesia articularà una nova moda amb la qual, en recuperar 

la indumentària francesa del Rococó, es legitimarà socialment.  

Docent: Sílvia Rosés 

 

SESSIÓ 6 

Dimecres 18 de gener 

Vestit i patrimoni. El museu entre bambolines  

Sessió dedicada a conèixer la manera com es gestionen les col·leccions al museu, 

des de l’increment patrimonial a partir de la política de col·leccions fins a l’exhibició. 

Es donaran unes nocions bàsiques de conservació preventiva i de restauració. La 

sessió acabarà amb una visita a les reserves del museu i als serveis tècnics, on es 

podrà veure de primera mà la feina dels conservadors i algunes peces de la 

col·lecció en directe.  

Docents: Teresa Bastardes i Montserrat Xirau  
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SESSIÓ 7 

Dimecres 25 de gener 

Tombant del segle XIX al XX. Els primers creadors 

Es descobriran els primers noms que van protagonitzar l’alta costura de París, i 

també els primers grans noms de la modisteria catalana. També es comprovarà 

que, ja a les darreries del segle XIX, es va iniciar a Barcelona un procés de 

consolidació de la moda que es va estendre al llarg del segle XX.  

Docent: Laura Casal-Valls 

Estudi de peces a l’aula: cossos de vestits del segle XIX i modernistes. S’aprendrà 

a observar i estudiar una peça, a elaborar una fitxa de documentació i a fer servir 

recursos per documentar-la i datar-la.  

Docents: Laia Callejà i Laura Casal-Valls 

 

SESSIÓ 8  

Dimecres 1 de febrer 

La moda entre guerres 

Arran de la Primera Guerra Mundial, es va iniciar una nova era que, en molts 

aspectes, va comportar una situació diferent per a la dona, molt més activa i 

emancipada en relació amb l’etapa anterior de la Belle Époque. Per aquest motiu 

va requerir una indumentària més adaptada a aquesta nova realitat, que va originar 

un canvi de paradigma en el món de la moda. Una moda que també va reflectir les 

vicissituds de la Gran Depressió, l’esplendor de Hollywood a la dècada del 1930 i, 

finalment, un fet tan determinant com la Segona Guerra Mundial.  

Docent: Sílvia Rosés 

 

SESSIÓ 9 

Dimecres 8 de febrer 

De la costura de luxe a la mort de l’alta costura. L’aparició del prêt-à-porter 

Des del començament del segle XX, el sistema de l’alta costura va marcar les 

línies de la moda, amb el moment de màxima esplendor als anys cinquanta. Era 

una moda destinada a una elit sorgida arran de la recuperació econòmica posterior 

a la guerra. Però cap als anys seixanta, van aparèixer altres estils de vida, marcats 

pels joves, que es van enfrontar al model de societat anterior. I una nova manera 

d’entendre la moda, el prêt-à-porter, que va posar en perill de mort el sistema 

vigent fins llavors, tot fent un pas important cap a la democratització de la moda.  

Docent: Sílvia Rosés 
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SESSIÓ 10  

Dimecres 15 de febrer 

La moda dels anys 1970 i 1980  

Els anys setanta són uns anys convulsos amb reivindicacions i canvis radicals a la 

societat i a la manera de vestir. Els vuitanta mostren una gran exuberància, però el 

transcurs de la moda es va veure alterat per un fet molt destacat: l’avantguarda del 

Japó. La fusió de la nostra realitat amb les tendències d’Orient va alterar la nostra 

concepció de vestir. 

Docent: Sílvia Rosés 

 

SESSIÓ 11  

Dimecres 22 de febrer 

La moda des dels anys 1990 al segle XXI  

Descobrir conceptes com la desconstrucció, el minimalisme i la moda conceptual 

determinen les tendències de finals de segle XX i donen les claus necessàries per 

comprendre l’actualitat.  

Docent: Sílvia Rosés 

Dissenyadora convidada: Celia Vela 
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SESSIÓ 12 

Dimecres 1 de març 

Tendències de moda 

Parlarem de les tendències de moda: relacionar la societat, la manera de viure i les 

diferents expressions estètiques, tot mirant cap al futur.  

Docent: Marta Marín 

 

SESSIÓ 13  

Dilluns 8 de març 

Història de la roba interior i el vestit de bany  

En aquesta sessió es constatarà que, durant segles, tots els canvis que han afectat 

la silueta i les formes de la moda han respost a una modificació mitjançant 

estructures interiors com ara el mirinyac, el polissó i la cotilla. S’analitzaran 

aquestes estructures i les seves implicacions socials. Es revisarà la història dels 

vestits de bany.  

Estudi de peces a l’aula: cotilles, crinolines, roba interior i banyadors del segle XX.  

Docent: Sílvia Ventosa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SESSIÓ 14 

Dimecres 15 de març  

El futur de la moda. Moda i tecnologia 

El futur de la moda està totalment condicionat per la 4a Revolució industrial. 

Aquest nou panorama, que no és tan sols una hipòtesi de futur sinó més aviat una 

idea de present, està canviant d’arrel les antigues concepcions de la moda i les 

relacions tradicionals de l’usuari amb la indumentària. A partir d’aquí, els wearables 

o els teixits intel·ligents treballen en la direcció, no tan sols de la hiperconnectivitat, 

sinó també de la sostenibilitat.  

Docent: Sílvia Rosés 

Visita al Centre de Documentació del Museu per conèixer recursos documentals. 

Docent: Albert Díaz 
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SESSIÓ 15 

Dimecres 22 de març 

Història i identificació de teixits 

Sessió teoricopràctica sobre materials i tècniques, que permetrà als alumnes 

conèixer la història del teixit amb relació al vestit. A la part pràctica es podran veure 

teixits de diferents tipologies i èpoques (segles XVIII-XXI). La classe es farà a 

l’Espai Gratacós de Barcelona.  

Docents: Sílvia Saladrigas i Aida Molano 

 

SESSIÓ 16 

Dimecres 29 de març  

Visites al vestuari del Teatre Nacional de Catalunya i a L’Arca 

La visita al vestuari, àrea de sastreria i caracterització del TNC es combinarà amb 

una visita a L’Arca, botiga de quaranta anys d’història, amb antiguitats tèxtils, roba 

vintage, vestits de núvia, puntes antigues i altres elements artesans per fer vestits. 

S’hi podran veure peces úniques i exclusives, seleccionades amb rigor, que 

sobreviuen al pas del temps i a les tendències. Es farà especial esment a les 

puntes aplicades a la indumentària i a les noves col·leccions on s’insereixen 

elements antics.  

Docents: Carmina Pairet, Nina Balmes i Sílvia Ventosa 
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INFORMACIÓ PRÀCTICA  

 
Dates i horari: 
 
Cada dimecres, del 23 de novembre de 2022 al 29 de març de 2023, de 16.30 a 
19.30 h.  

 
Preus:  
 
Preu general: 200 €  

Preu reduït: 140 € (carnet del Centre de Documentació del Museu del Disseny, 

carnet docent, carnet d’aturat, carnet d’estudiant, Targeta Rosa)  

 
Inscripcions: 
 
A través del web del Museu del Disseny (museudeldisseny.barcelona.cat)  

 
Lloc: 
 
Museu del Disseny de Barcelona  

Pl. de les Glòries Catalanes, 37, Barcelona 

 

Les classes seran presencials al Museu del Disseny de Barcelona 

Aforament limitat 

 

Més informació:  

Tel. 93 256 68 00 

museudeldisseny@bcn.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto portada: Pep Àvila 
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