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“Fashion you can buy, but style you possess.
The key to style is learning who you are, which takes years.

There’s no how-to road-map to style. 
It’s about self expression and, above all, attitude.”

Iris Apfel (2014)
Interiorista i icona de la moda
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1. I N T R O D U C C I Ó 
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El meu treball és fruit d’una recerca, una investigació que ha de realitzar tot alumne 
que cursi el batxillerat per així assolir la competència de comunicació i recerca. 

El fet pel qual he escollit aquest tema ha estat el meu interès per tot el que seria la 
indústria de la moda, la manera de vestir de la societat i el fet que, a partir d’una simple peça 
de roba, puguem arribar a expressar un missatge. A més a més, el punt de partida d’aquesta 
recerca és una societat on no destaca la moda uniforme; actualment hi ha molta diversitat i 
cada individu es vesteix d’una manera diferent dels altres, tot i poder assemblar-s’hi més o 
menys. De manera paral·lela, la moda d’avui dia ja està tota inventada, fet que condiciona 
molt el disseny i fa que sigui necessari innovar i marcar diferència enfront dels altres. Així 
doncs, si parlem de moda a partir d’aquesta idea, arribem a una vinculació entre la moda i la 
identitat personal; i és aquí on neix el meu treball, enfocar una identitat en vers la moda.

La moda neix amb el pretext de determinar la nostra imatge; d’alguna manera, ens 
dona informació sobre la persona que porta aquelles determinades peces. Les peces de roba 
estan compostes per una sèrie de característiques: línies, simetries, formes, teixits, colors, 
textures… que, en funció de com siguin, determinen la personalitat de la persona d’una 
manera o altra. Hi ha diverses maneres d’expressar la nostra identitat, encara que la moda és 
un dels pilars fonamentals de la comunicació personal no verbal. No obstant això, hi ha 
persones que atorguen a la vestimenta una «etiqueta de superficialitat», pel simple fet de no 
ser jutjades per la societat.

La identitat personal fa referència al conjunt de trets que ens fan característics 
enfronts als altres i, la meva intenció és canalitzar, a través de la roba, aquelles idees amb les 
quals ens sentim atribuïts. Cal destacar també que, en parlar d’aquests conceptes ho fem 
sempre des d’un punt de vista clarament subjectiu, pel fet que cada persona tindrà una visió 
diferent sobre un mateix criteri. 
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La hipòtesi del meu treball és:

I per poder afirmar o negar-la hauré de dur a terme un treball durant tot un any, a 
nivell teòric i pràctic.
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1.1. H I P Ò T E S I

1.2. O B J E C T I U S

“Una de les nostres cartes de presentació és la manera en com vestim”.

L’objectiu d’aquesta recerca és aconseguir, corroborar o refutar la meva hipòtesi a 
partir de tota la informació que pugui obtenir. Així mateix, els objectius que m’he marcat 
per realitzar al llarg del treball són els següents:

○ Establir una relació entre moda i identitat personal.

○ Descobrir diferents dissenyadors/es que transmetin una idea o missatge en els seus 
dissenys i conèixer la seva opinió.

○ Crear els meus propis dissenys, fent el patronatge i la confecció plasmant allò que 
vull transmetre. 

○ Millorar la meva capacitat explicativa en l’escriptura i aconseguir comunicar-me 
correctament quan parlo.

La col·lecció intenta transmetre a partir de les peces de roba la meva identitat i 
diferents trets de la societat que de manera indirecta m’afecten. Així mateix incrementar els 
meus coneixements en confecció i millorar-los.

Així doncs, per poder aconseguir aquests objectius, m’he marcat uns límits fins als 
quals vull arribar, aconseguint una millora personal pel que fa a l’exigència, constància i 
responsabilitat. 





La metodologia emprada per a la realització del treball ha estat fer una recerca d’informació 
a partir de diferents llocs, com ara xarxes socials, webs, llibres de moda, pel·lícules i 
documentals, xerrades informatives, aplicacions, etc. 

Alguns dels passos realitzats per al desenvolupament del treball també han estat fer 
entrevistes a diferents persones del sector o amb coneixement a aquest, anar a visitar museus 
i analitzar tot allò que m’interessava més i, finalment, buscar molta informació en tots els 
llocs anomenats anteriorment però seleccionant només tot el que era important.

En determinats moments he donat més importància a certes fonts respecte altres, ja 
que han estat de més validesa/fiabilitat o s’han adaptat més a la meva visió. Bàsicament el 
mètode seguit per la redacció de la informació ha estat anar ajuntant tot allò que trobava en 
relació al que jo necessitava, fer una selecció de les idees claus, explicar-ho amb les meves 
paraules i intentar resumir una mica.
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1.3. M E T O D O L O G I A

Procés de confecció del look 1



2. M A R C   T E Ò R I C
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Al llarg d’aquest punt podem trobar l’explicació de la teoria del meu treball, basada 
en els diferents conceptes, com ara la moda, la identitat personal i el refugi; a més a més de 
la relació entre aquests, la història de la moda i diferents dissenyadors i passarel·les. 
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Per tal de poder comprendre les bases del meu treball, cal tenir en compte i clares una sèrie 
de definicions.
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2.1. C O N C E P T E S   C L A U

2.1.1. E L   R E F U G I 

El concepte «refugi» es defineix com el lloc on hom 
es pot posar en seguretat. Quan parlem de refugi personal 
ens referim a aquell lloc personal on l’individu se sent a gust, 
protegit, sense pors i tranquil. Tot i això, la idea del 
concepte té a veure amb una cosa molt individual, ja que pot 
ser des d’una persona, un lloc, idea, record fins a una imatge, 
una carta o un espai.

Per tant, quin és aquest refugi? El que vulguis, ja que 
cadascú és lliure de seleccionar aquest espai d’inspiració, 
relaxació i acolliment que ens dona suport i ens permet 
trobar-nos. Certes persones anomenen i utilitzen aquest 
espai com un lloc ple d’energia reconfortant.

Tanmateix, el refugi personal és un concepte molt 
complex i complicat, que en molts casos porta el seu temps 
identificar-lo. Principalment perquè és un fet individual i, a 
més a més, el que per una persona pot ser molt especial, pels 
altres pot ser una cosa molt simple sense un rerefons.

Un espai com a refugi personal

Una persona com a refugi
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2.1.2. L A   I D E N T I T A T

El concepte «identitat» és una realitat dinàmica que fa referència a diferents factors 
dels éssers humans; saber qui som o saber qui som enfront dels “altres”. La identitat vindria 
a ser una frontera que separa, al mateix temps que uneix, generant aleshores la diferència 
entre individus. “Jo sóc jo perquè l’altre és l’altre” (mirar annex 1), l’altre és una subjectivitat 
que ocupa un lloc contrari a mi. És a dir, mai podrem posar-nos en el seu lloc i és necessària 
la seva figura perquè en resulti la nostra. És a dir, la nostra identitat existeix perquè en 
tenim l’oposició. Això, ens permet l’existència del “jo”. El teu «jo» ha de ser conscient que 
existeix i, a través del pensament humà, es pot validar aquesta existència.

La identitat és quelcom que nosaltres mateixos podem fabricar, ja que allò que serem 
serà el resultat d’allò que hem volgut ser i dels esforços que hem fet per ser allò que volíem. 
Tots nosaltres tenim alguna cosa dins que vindria a ser la nostra identitat, amb la qual tota 
la nostra activitat i vida ha d’acabar coincidint. En la construcció d’aquesta, tenen influència 
diversos factors d’on en destaca: la història de la mateixa persona, el seu grup social, etc. 
D’alguna manera ve a ser allò que ens defineix i caracteritza. 

D’altra banda, les persones no tenim una sola identitat si no vàries que, en diversos 
casos, poden ser contradictòries. Això fa que no sempre convisquin correctament i que, per 
tant, la identitat personal es configuri sent el resultat del qui nosaltres som i d’allò que els 
altres fan de mi. 

Aspectes que condicionen la 
nostra identitat personal  

P E R S O N A

E S C O L A

G R U P S 
Í N T I M S

E N T O R N
L A B O R A L

P A I S

G R U P S 
S O C I A L S

M I T J A N S
D E

C O M U N I C A C I Ó



El psicòleg George Simmel en el seu assaig 
de 1905 definia la moda com una tendència de 
l’individu a imitar la manera de vestir per sentir-se 
integrat en un grup i en la societat. Avui dia però, 
la moda és un concepte universal que cadascú 
converteix en particular i s’utilitza com a mode 
d’expressió.

La paraula moda deriva etimològicament del 
llatí mos (modus) i té diversos significats com ara 
costum, llei, moralitat, límit, manera i criteri. No 
obstant això, el concepte moda té relació amb la  
bellesa, la tradició, el luxe…; però també amb la 
sensibilitat, la psicologia i la ment. És important 
tenir en compte com la moda passar formar part de 
la vida de les persones i fins a quin punt pot arribar 
a millorar-la. 
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2.1.3. L A   M O D A

Per tant, la moda és un fenomen social, cultural i generacional que té un impacte i es 
transforma al complex ritme del pensament col·lectiu. Avui en dia i gràcies als avenços 
tecnològics, podem trobar peces de roba amb un valor afegit que permeten adaptar-se 
millor a les necessitats de cada individu.

La moda parla i els dissenyadors transmeten missatges a partir dels seus dissenys. Una 
de les etapes del procés creatiu més destacada és la inspiració, un factor molt important que 
ha de tenir en compte el dissenyador per crear una col·lecció. La inspiració és la base que 
dona sentit a tots els dissenys i que farà determinar els colors, teixits, talls i, sobretot, la 
sensació que tindrà el públic en el moment de veure cada peça de manera individual o en 
conjunt. Així doncs, cal tenir en compte quin és el públic objectiu al qual ens adrecem i els 
gustos d’aquest.

PWF FW19 @jmrtnz



D’altra banda, dins de la moda trobem diferents disciplines en el fet que aquesta es 
classifica, com ara haute couture, prêt-à-porter i fast fashion. La diferència entre elles depèn de 
la nostra societat i de la demanda del públic; ja que s’hi atribueixen unes característiques i 
particularitats molt diferenciades entre si. 

➵ Haute couture → és la traducció literal del terme francès originat a París en el segle XIX 
per descriure la moda més rica i elaborada. Les peces es confeccionen a mà durant tot el seu 
procés i han de prendre les mesures específiques del consumidor. El seu cost és molt elevat. 
P. ex. Christian Dior

➵ Prêt-à-porter → la paraula deriva d’una expressió francesa originària dels anys 60 i significa 
“llest per portar”, ready to wear. Fa referència a peces que no són fabricades en exclusiu sinó 
en sèrie. Dins d’aquesta classificació, trobem marques de luxe que produeixen en sèrie i 
comercialitzen en les seves pròpies botigues i firmes de diverses qualitats. 
P. ex. Alexander McQueen

➵ Fast fashion → són marques de roba que adapten les tendències de la moda prêt-à-porter de 
luxe a preus accessibles per la societat. Són peces de menor qualitat, amb un cost menor i 
amb una producció en sèrie. 
P. ex. Zara
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Haute couture fall/winter 18 
@jmrtnz

Ready to wear SS19 
@dior Fast Fashion @uterque



Un dels pilars fonamentals de la comunicació no verbals és la imatge que nosaltres 
projectem de cara als altres. Aquesta ve determinada en gran manera per les peces i 
complements que utilitzem en cadascuna de les activitats que realitzem en el nostre dia a 
dia. Per tant, tot i que moltes persones tenen tendència a atorgar a la vestimenta una 
“etiqueta superficial”, la roba és una eina molt important de la comunicació personal. 

Dins de l’àmbit de la comunicació no verbal, els investigadors consideren que 
l’aspecte físic és una de les parts més importants. La forma de vestir de cadascú té un efecte 
especialment important sobre la seva credibilitat, i això és degut a la principal capacitat que 
té la vestimenta de construir una imatge.

La moda és variable, canvia en períodes de temps breus i és la persona la que ha 
d’anar adaptant-la a la seva pròpia imatge. De fet, pot servir com un factor superficial 
d’integració social, ja que gràcies a aquesta, les persones que no tenen una identitat 
definida, poden sentir-se d’un grup social o altre.
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2.1.4. L’ E X P R E S S I Ó   A   T R A V É S   D E   L A
          M O D A

Cada peça de roba està formada per una 
sèrie de detalls que la caracteritzen, ja sigui per 
unes línies, formes, teixits, colors… que, en 
funció de com siguin aquests, transmeten una 
imatge o altra de la persona que les porta. És per 
això que parlem del poder comunicatiu de la 
vestimenta, perquè desprèn informació i parla 
per i sobre nosaltres. Una altra característica 
serien els efectes psicològics dels colors; el color 
blanc transmet una imatge més pura i juvenil al 
mateix temps que reflecteix la llum, els colors 
pastel transmeten una imatge de proximitat i 
bondat encara que en alguns casos sigui més de 
debilitat. Així doncs, podem atribuir a cada color 
una sèrie d’adjectius i característiques. 

Iris Apfel - Portfolio
@vogueportugal



Valeria Gallarini, una dissenyadora i editora de revistes de moda, considera que:
“La moda és una manifestació de la personalitat. Si estem tristos, no posem la mateixa obstinació 
al que ens posarem, però si estem alegres, utilitzem colors, peces de roba llampants, així com quan 

volem sobresortir de la resta o autoafirmar-nos, ens vestim amb alguna cosa poc convencional. 
Altres simplement escullen una manera de vestir per pertànyer a determinat grup o tribu social”.*

Un altre referent seria Iris Apfel, la icona de moda novaiorquesa que, als seus 91 
anys, és considerada una de les persones amb més estil i criteri en vestir. Ella és partidària 
que la moda és expressar qui som i, per això, en un fragment del seu documental a Netflix 
diu: “M'agrada la individualitat. En aquests dies no existeix, hi ha molta monotonia, tot està 
homogeneïtzat”. Al diari “El País” també va fer una nota digital, que deia: “La moda és un 
producte molt seriós. De vegades es pot veure com una cosa molt ximple. Però si realment 
l’estudies, t'adones que és una reflexió de la política, de la vida social, de l'economia, de l'atmosfera. 
És a dir, de la nostra forma de vida. Si compares els vestits de diferents períodes, veuràs que la gent 
vestia d'una manera per una raó. Quan les dones eren més rígides, es van afluixar les cotilles. Les 
coses no només succeeixen sense més, tot passa per alguna cosa!”.*

Ara bé, no podem parlar de formes de vestir correctes i incorrectes perquè el més 
important és que anem vestits d’acord amb la nostra manera de pensar. En aquest sentit, la 
societat té tendència a veure els grans dissenyadors o marques exclusives de peces com un 
sinònim de vestir bé i no és així. Cadascú pot vestir com més còmode se senti, però 
comença el problema quan hi dipositem la seguretat en un mateix i pensem que una 
persona val més pel que porta posat.

Per tant, la relació s’estableix perquè la moda per si sola no pot proporcionar una 
idea d’identitat, sinó que en conjunt amb la persona que ho vesteix fem aquesta relació. La 
moda expressa de manera lliure el que som, comporta una recerca d’identitat o de 
diferenciació amb els altres.
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* CASCO BACHEM, GABRIELA; (2017). Moda, una expresión de la personalidad [en línia]. Paraguay: 
Psicología para madres [Consultat: 4 d’abril 2019]. Disponible a:
<http://psicomadresgabicasco.blogspot.com/2017/03/moda-una-expresion-de-la-personalidad.html>

http://psicomadresgabicasco.blogspot.com/2017/03/moda-una-expresion-de-la-personalidad.html




La icona de la moda que ens demostra que més és millor @elle
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2.2. H I S T Ò R I A   D E   L A   M O D A

L’evolució històrica de la vestimenta té a veure amb com han anat progressant i 
desenvolupant-se les peces de roba des de la prehistòria fins a aproximadament principis del 
segle XX. La paraula «vestit» fa referència a peça de roba utilitzada per l’ésser humà per 
protegir-se del fred. Tot i això, amb el pas dels anys ha anat adquirit una funcionalitat més 
estètica, que ja no fa referència únicament a la funcionalitat d’abrigar, sinó a la seva 
aparença en forma d’adorn. Les raons per les quals l’individu s’ha vestit al llarg de la història 
van des del simple fet de vestir-se, fins a l’objectiu d’adaptar-se a un grup o diferenciar-se 
d’ell. 

En els seus principis, el vestit va començar com una necessitat bàsica de protecció per 
l’ésser humà davant les condicions temporals. Amb el pas dels anys, es van anar substituint 
les pells que utilitzaven d’animals per nous teixits i tactes, els quals van adquirir un caràcter 
estètic i es veien sotmesos als cànons de la moda i a les necessitats de cada època.

El concepte de «moda» tal com s’entén actualment va sorgir en el Renaixement, amb 
l’aparició de professionals de la costura que es dedicaven a crear vestits rics i originals, de 
colors vius i formes imaginatives, atorgant una gran rellevància a les mànigues, als plecs i a 
les caigudes de la tela. Va ser aleshores quan va aparèixer la cotilla, una peça de roba interior 
femenina destinada a modelar el cos de la dona seguint criteris estètics del moment; afinant 
la cintura i sostenint el pit.

Al segle XVII es troben amb una influència religiosa que va fer tornar a les formes 
austeres utilitzades temps enrere, utilitzant materials més comuns i sedes per a les classes 
altes. 

Un segle més tard, la vestimenta femenina es basa en faldilles amb molt volum, plecs 
i cua. Després de la Revolució Francesa que va acabar lloc l’any 1799, es va uniformar la 
manera de vestir entre els dos gèneres, els homes amb pantalons llargs i les dones amb 
faldilles rodones. En aquest mateix segle va aparèixer la figura de la modista o el sastre com a 
creador de tendències, així com la model per mostrar la roba. També va ser inventada la 
màquina de cosir, un fet que va disminuir la quantitat de treball manual de cosit que es 
realitzava en empreses de confecció de roba.



Arriba el segle XX, el segle amb més canvis de tota la història de la moda, i en 
especial pel que fa a la moda femenina, ja que es va anar simplificant a causa de la 
importància que li donaven a la funcionalitat pràctica i utilitària. És aleshores que apareix la 
moda unisex, fent que homes i dones puguin vestir pantalons. A mitjans del segle, els Estats 
Units van passar a ser líders de la moda, imposant un tipus de moda juvenil i esportiva molt 
popular; un exemple en serien els pantalons texans. En aquest moment apareix la fabricació 
en cadena, permeten la creació de roba de diferents talles i disminuint la demanda de roba 
a mida.

I finalment, arribem al segle XXI, on tota la moda ja està inventada i únicament 
podem modernitzar modes de segles passats amb materials actuals, sempre dins d’una 
funcionalitat pràctica. Actualment comptem amb un nombre infinit de peces de roba: 
texans, minifaldilles, pantalons amples, tops, vestits, camises… Les modes actuals tenen un 
cicle de durada de tres anys. És tot una estratègia en la qual cada petit detall està estudiat. 
En el primer any es posa de moda aquella tendència, a la gent li crida l’atenció i cauen en la 
compra d’aquesta; en el segon any comencen a estar cansats, en veure-la tant ja no destaca 
com en el moment i ja no se la posen, i finalment, al tercer any pensen que no els hi fa 
utilitat i la llencen, fent que l’any següent es posi de moda un altre cop i l’hagin de tornar a 
comprar.

A banda d’això, la moda d’aquest segle es basa en la diversitat; no hi ha una moda 
uniforme com la dels segles anterior en la qual tots vestien igual, tenint en compte el 
gènere de la persona. Actualment, a més de trobar diferents disciplines dins de la moda 
(haute couture, demi couture…), la moda s’ha convertit en objecte de desig i consum, on els 
consumidors busquen, valoren i fomenten les innovacions que creen un alt impacte visual i 
sofisticat.
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La moda femenina des de 1784 fins 1970 @periodismo.com



2.2.1. R E F E R E N T S_
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Un dissenyador de moda és la persona encarregada de generar nous conceptes i 
noves idees. A més, fa part del procés creatiu i això comporta que sigui el responsable de 
presentar aquests nous conceptes en forma de dissenys possibles de peces de roba. El 
dissenyador Jorge Encunya, parlant de les qualitats que requereix aquesta professió, va dir 
que són “tindre el talent de transformar una idea en moda, i al mateix temps, entendre que 
la finalitat última d’aquest treball són les persones a les quals vestim. De poc serveix tenir 
grans idees si no són accessibles a un cos. Però tampoc té valor crear roba sense ànima ni 
facetes artístiques”. 

Alguns dels meus referents, ja sigui per la seva història, els seus dissenys o les idees 
que volen transmetre, són els següents:
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Ágatha Ruiz de la Prada i de 
Sentmenat (22 de juliol de 1960) és una 
dissenyadora de moda espanyola. Ja de 
petita va començar estudiant a l’Escola 
d’Arts i Tècniques de la Moda de 
Barcelona. Amb 20 anys treballava com 
ajudant a un estudi del modista Pepe 
Rubio, a Madrid. On un any després va 
presentar la seva primera col·lecció en el 
centre de disseny local. 

Des d’aleshores, Ágatha ha 
participat en desfilades a les nombroses 
capitals de la moda -París, Milà, Nova 
York, Florència…- i ha sigut convidada 
d’honor i representant de la moda 
espanyola a les principals passarel·les del 
món. 

Els seus dissenys s’han convertit en 
un mitjà d’expressió artística i les seves 
creacions han sigut la manera d’expressar el 
que ella portava a dins. Fa un temps, 
Ágatha va ser visitada per Bertín Osborne, 
presentador del programa de televisió 
espanyol Mi casa es la tuya. En l’entrevista, 
on el presentador visitava la casa de la 
dissenyadora, explicava que els seus 
dissenys eren reconeguts per l’ús excessiu 
de color, per convertir cors i flors en el seu 
escut vital i la capacitat de transportar-nos 
a un somni infantil, ple de felicitat i alegria 
a partir de qualsevol disseny, event o 
passarel·la.

La dissenyadora va reconèixer que 
la seva vida estava marcada per la gran 
depressió que havia patit la seva mare, ja 
que això va comportar que María Isabel de 
Sentmenat no fos mai feliç i no gaudís del 
matrimoni. 
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Ágatha, en canvi, s’ha caracteritzat 
per l’optimisme i la intenció de transmetre 
aquesta idea a tot el món i, en especial, a les 
persones que pateixen la mateixa malaltia 
que va passar la seva mare. Ella assegura 
que la seva feina és una gran manera 
d’ajudar. 

Durant la seva carrera, Ágatha ha 
tingut diferents reconeixements als seus 
treballs. Principalment en destaca la seva 
col·laboració amb Google Arts & Culture, 
en el projecte internacional WeAreCulture, 
presentant dues exposicions virtuals que 
rendien homenatge a la seva singularitat 
com patrimoni cultural dins del món de la 
moda. El 1986 va firmar la seva primera 
llicència i des d’aleshores ha subscrit acords 
comercials amb més de 100 empreses. El 
2008 va ser reconeguda amb la Medalla 
d’Or al Mèrit en Belles Arts, el 2017 va 
rebre el Premi Nacional de Disseny de 
Moda i el Premi Honorífic de la Indústria 
de la Moda 2018.

Retrat d’Ágatha - Balls 
@agatharuizdelapradafundation



Lee Alexander McQueen (17 de 
març de 1969 - 11 de febrer de 2010), un 
dissenyador visionari i diferent, considerat 
per molts el “hooligan de la moda”, va ser un 
modest jove anglès que va néixer a 
Londres. Era el petit de sis germans, era fill 
d’una família de classe treballadora i els seus 
pares pretenien que fos electricista. Lee 
sentia devoció per formar-se com a 
modista, i així ho va fer. Amb setze anys va 
deixar l’escola per entrar com a estudiant a 
la sastreria Anderson & Sheppard. Durant 
molts anys va treballar en diverses 
empreses, en vestuari teatral i com a 
ajudant de dissenyadors.

El 1992 es va matricular al Central 
Saint Martins, amb una col·lecció basada en 
el personatge Jack El Destripador. En el 
moment de la presentació hi havia Isabella 
Blow entre el públic, editora de Vogue UK 
de l’època. Ella va comprar la col·lecció 
íntegra, fet que va suposar un gran canvi 
en la carrera del dissenyador, ja que més 
endavant va treure la seva pròpia marca. 
L’any 2007, Isabella Blow es va suicïdar, 
sent una de les millors amigues del 
dissenyador. Aquest fet va afectar-lo molt i, 
com a record, va dedicar la seva col·lecció 
de primavera/estiu de 2008 anomenada La 
Dame Bleue. L’any 1996, va formar equip 
amb l’actual directora creativa de la firma, 
Sarah Burton, també autora del vestit de 
núvia de Kate Middleton. 

Durant un temps, el dissenyador no 
mostrava interès per aparèixer a la premsa, 
evitava tota mena de contacte amb els 
mitjans i no feia aparicions. Tot i crear una 
identitat misteriosa entre el públic, el seu 
nom seguia mencionant-se en el món de la 
moda i, l’any 1996, va ser nomenat director 
creatiu de Givenchy. A finals del 2000, va 
vendre la meitat del seu negoci a 
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la casa Gucci i va decidir deixar 
Givenchy, per tal de centrar-se en el 
desenvolupament de la seva pròpia firma.

Lee va ser premiat en diverses 
ocasions. El 2003 va rebre la condecoració 
anglesa de mans de la reina Isabel II: va ser 
nomenat Comandant de l’Ordre Britànica. 
Aquell mateix any li van atorgar el CFDA 
Award, com a millor dissenyador 
internacional. A més, va guanyar quatre 
vegades el British Fashion Award, sent un 
dels guardonats més joves. D’altra banda, 
també va ser reconegut per l’originalitat de 
les seves desfilades, en les quals feia 
referència a noves tecnologies i 
innovacions per sorprendre el públic. La 
seva identitat era un contrast entre la força 
i la fragilitat, la tradició i el més modern… 
McQueen combinava conceptes oposats, 
expressant els seus traumes i el seu dolor, i 
els presentava sobre la passarel·la en forma 
de dissenys obscurs, romàntics, tràgics i, a 
la vegada, plens de bellesa.

A causa de la seva personalitat, les 
seves inseguretats i els fets que havia passat 
(tant la mort d’Isabella Blow com la de la 
seva mare) van portar el plantejament del 
suïcidi en certes ocasions al dissenyador. 
Finalment, l’11 de febrer de 2010, quan 
Alexander estava totalment deprimit i no 
havia superat encara la mort de la seva 
mare, es va penjar amb el seu cinturó 
preferit després d’ingerir una sobredosi. 
Així va ser com, amb 40 anys, ens va deixar 
el dissenyador anglès amb una exitosa 
firma. 

Un any després, el Metropolitan de 
Nova York va dedicar-li una exposició 
anomenada Savage Beauty. En poc temps es 
va convertir en una de les més conegudes 
de la història del museu i, degut això, l’any 
2015 va ser trasllada a la capital britànica.



Sarah Burton i Alexander McQueen. fitting per 
Alexander McQueen FW2009 @pinterest



El dissenyador Alexander McQueen @indiewire



Céline Vipiana (1915 - 1997) és fundadora de la marca de moda francesa Celine, 
que actualment és propietat de LVMH. Va començar el seu negoci durant la guerra a París, 
l’any 1945, l’època en quÈ les dones estaven sotmeses. Tot i això, amb vint-i-quatre anys es 
va mudar i va començar a fer dissenys de sabates per a infants, fet que va comportar la 
inauguració de la seva primera botiga infantil, a França.

Juntament amb el seu marit Richard van obrir una botiga petita a París, on venien 
sabates de luxe per a nens. Elaborades amb detalls i el seu estil, van desenvolupar aquest estil 
senzill, elegant i amb un toc d'androgínia característic de la seva actual firma, Celine. 

Després de la Segona Guerra Mundial, la dissenyadora de moda va començar amb un 
nou tipus de luxe contemporani, disponible i accessible per a tothom. A partir de la botiga 
de sabates, va ampliar el seu negoci a una segona botiga. El seu èxit la va conduir a la 
producció de bosses de mà a finals dels anys 50, una cosa que va suposar el seguiment d’un 
públic molt més elegant.

La firma Celine va anar creixent amb èxit i popularitat. Al llarg del temps va anar 
obrint botigues a tot el món, incloent-hi França, Estats Units, Japó… L’any 1987, la 
indústria de la moda LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) va adquirir Celine. I, uns anys 
després (1997), el dissenyador Michael Kors es va fer càrrec de Celine com a director 
creatiu. Després del seu lideratge, va ser Roberto Menichetti nomenat director creatiu. 

Fins al dia d’avui, la marca Celine es manté contemporània tot i seguir els mètodes 
tradicionals i és que, es manté el glamur parisenc i la feminitat atractiva en els seus dissenys. 
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@fulloftaste



Celine: comença una nova era @giulialoschi



Christian Dior (21 de gener de 1905 - 24 d’octubre de 1957), fill d’una família 
burgesa, va ser un dels dissenyadors de moda més influents del segle XX. Va estudiar a l’
École des Sciences Politiques de París, encara que sempre havia sentit més interès per la moda. 
Aleshores va començar a treballar a la indÚstria de la moda, realitzant esbossos per Robert 
Piguet, un dissenyador parisenc molt important de l’època. 

El New Look, un estil característic per vestits d’espatlles estretes i faldilles fins a mitja 
cama, va ser fruit de la seva creació. Aquest estil es va popularitzar als Estats Units i, 
finalment, Christian va resultar un dels dissenyadors més prestigiosos de l’alta costura. 

Durant molts anys va estar viatjant i dirigint una galeria d’arts fins que l’any 1931, la 
seva mare va morir de càncer i l’empresa familiar va caure en números vermells. La seva 
situació va empitjorar, Dior va emmalaltir de tuberculosis i a causa de la seva situació 
econòmica, va haver de vendre els esbossos amb els seus propis dissenys a revistes i diaris. 
L’any 1946, la seva vida va fer un canvi, degut que l’empresari de tèxtils Marcel Boussac el 
va ajudar perquè obrís una casa de costura a París. D’aquesta manera, va néixer la seva propia 
firma d’alta costura, que portava per nom Christian Dior.
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Christian Dior @tendencias



Van passar els anys i el seu negoci ja s’havia estès per 15 països, aleshores va ser quan 
va començar la producció de noves línies, com ara joies, productes de luxe, colònies, etc. 
Aquesta decisió va ser un punt molt decisiu en la seva carrera, especialment a Nova York, 
on va començar a ser molt famós i va tenir lloc la sucursal de Dior. 

Havia arribat la Segona Guerra Mundial i, amb ella, una forta crisi econòmica. 
Christian Dior va saber analitzar i estudiar el moment, donant un nou impuls a la moda de 
la dècada dels 50. Els seus dissenys eren de luxe, causaven sensacions, exageraven la figura 
femenina i eren complementats segons cada estil (sabates, barrets…). El seu estil, 
característic per ser glamurós i femení, va ser denominat amb el nom de New Look per la 
premsa.

Per desgràcia, Dior va morir amb 52 anys a causa d’una aturada cardíaca, deixant un 
sentiment d’insatisfacció i una herència per a la moda incalculable. No obstant això, la casa 
Dior va seguir endavant gràcies als grans dissenyadors, com Yves Saint-Laurent, Marc 
Bohan, Gianfranco Ferré i John Galliano. Finalment, des de fa més de dos anys, hi trobem 
Maria Grazia Chiuri, la representació de la nova visió modernitzada de la dona Dior. Ella ha 
sabut canviar aquesta imatge, tractant així de descriure a la dona d’avui i a la del futur. Dior 
sap representar l’empoderament femení.
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Christian Dior amb la model Victoire vestida amb el vestit “Zaire” (High Couture FW1954) @markshaw



Gabrielle Bonheur (19 d’agost de 1883 - 10 de gener de 1971), el veritable nom de 
Coco Chanel, va ser una modista francesa que va crear una revolució en la moda i el món de 
l’alta costura en l’època d’entreguerres. Ella va trencar amb l’elegància establerta de la Belle 
Époque, expressant aspiracions de llibertat i igualtat de la dona del segle XX. 

La seva infància va ser dura, principalment marcada per la mort de la seva mare quan 
ella tenia 12 anys. Coco va ser víctima de misèria i dels embarassos (tenia quatre germans). 
El seu pare era un venedor ambulant que va entregar-la a la cura d’unes monges d’un 
hospici de Corrèze quan era petita. Allà va passar-hi sis anys, durant els quals va aprendre a 
cosir i va sortir convertida en una noia de disset anys que no acceptava el seu passat i 
inventava la seva biografia.

Les seves ganes de llibertat i independència la van portar a abandonar l'orfenat i 
treballar com a dependenta d’una merceria. Al mateix temps, feia actuacions a La Rotonde, 
un lloc de diversió pels oficials de l’exèrcit. Sovint cantava temes que deien “Qui qu’a vu 
Coco?”, on explicava la història d’una noia que havia perdut el seu gos Coco. Va ser a partir 
d’aquell moment que va començar-se a conèixer com la petite Coco.

Amb vint-i-dos anys es va enamorar d’Étienne Balsan, un jove ric amb qui va estar 
sis anys. Ell li va mostrar l’existència del luxe i l’oci entre festes i carreres de cavalls; tot i que 
Coco preferia treballar i per això va demanar a Balsan que li finances l’obertura d’una 
barreteria. Mentre ell es pensava la idea, Coco va aprofitar per marxar a París amb Arthur 
Boy Capel, un dels millors amics del seu amant. Un cop a París, i a causa de l’escassa situació 
econòmica de Capel, ella va haver de tornar a demanar-li al seu antic amor. Anys després, el 
1914, va tenir èxit després de vendre uns barrets i va decidir llençar la seva pròpia línia de 
moda. Gràcies als beneficis, va poder obrir la seva primera botiga en el número 21 de la Rue 
Cambon. Amb el pas del temps va anar obrint un seguit de botigues, fins que acabada la 
Primera Guerra Mundial, la seva marca va ser un èxit en revistes i diaris de tot el món que 
difonien el seu estil.

Després de diverses relacions, botigues i feines per grans celebritats, l’agost de 1944 
va ser detinguda sota l’acusació de col·laboracionisme. Després d’aquest fet, va ser exiliada a 
Suïssa. Durant aquest temps que va romandre retirada del món de la moda, va assistir al 
triomf del New Look.

Després del reumatisme i l’artritis que havia patit, Coco va seguir dissenyant sobre les 
mateixes models, ja que no sabia dibuixar ni fer esbossos. Finalment, el 10 de gener de 1971, 
després de sortir de passeig amb la seva amiga Claude Baillen, es va estirar al llit de l’Hotel 
Ritz i va dir: “Mira, així es mor”, i va morir.
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No obstant això, gràcies al conjunt de canvis que ella va imposar en la moda de la 
seva època, avui dia trobem diferents fets en la moda que es van veure modificats per ella, 
Gabrielle Bonheur.

↝ Combinar la moda masculina amb la femenina: va liberalitzar la silueta de la dona i 
va adaptar les peces masculines al cos femení.

↝ Crear tendència del tallat de cabell masculí: el famós tallat de cabell garçon va ser un 
dels seus canvis, ja que fins al moment, el cabell llarg era el símbol de feminitat 
màxima.

↝ Revolucionària sexual: ella defensava la llibertat d’estimar a qui fos sense important el 
sexe ni la classe social. A més, Chanel no es va casar mai perquè creia que ningú 
podia arribar a pertànyer a ningú per sempre.
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Coco Chanel, 1935 @rexfeatures



"Hi ha hagut moltes duquesses de Westminster. Chanel hi ha una sola", va dir en una ocasió. 
Coco amb Hugh Grosvenor, segon duc de Westminster a les carreres de Chester, 1924.

@gettyimages



@pinterest



Gabrielle Aghion (3 de març de 
1921 - 27 de setembre de 2014) va ser una 
dissenyadora de moda francesa i fundadora 
de la firma Chloé. Va néixer a Egipte i allà 
va conèixer a Raymond Aghion, el seu 
marit, quan tenien set anys. Els dos eren 
jueus, es van casar amb dinou anys i l’any 
1945 es van mudar a París. Allà van fer 
amistat amb diversos escriptors i celebritats. 
Més endavant, l’any 1952, Gaby va obrir la 
casa de modes Chloé, mentre que el seu 
marit va obrir una galeria d’art quatre anys 
després.

El nom de la firma era el nom d’una 
amiga seva, Chloé Huysmans, ja que el seu 
no li semblava bé com a representació. A 
més, Gaby va inventar el prêt-à-porter de 
luxe, una tendència que van seguir moltes 
marques i es basava en la confecció en sèrie 
segons unes mesures determinades. La 
dissenyadora va fer sis models que va 
confeccionar una costurera; personalment 
els va oferir a les botigues de moda més 
populars i gràcies a les seves relacions a 
l’alta societat de París, va tenir una gran 
ajuda.

L’any 1956 va presentar la seva 
primera col·lecció al Café de Flore, 
l’epicentre de la vida cultural dels anys 50. 
A més, va conèixer Karl Lagerfeld, amb qui 
va tenir l’empresa. Molt més endavant, 
l’any 1984, Lagerfeld la deixaria.

Aghion va començar a dissenyar 
vestits i conjunts femenins, en harmonia 
amb el cos de la dona, elaborats amb teixits 
fins, els quals van ser denominats “prêt-
à-porter de lujo”. 
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Va instal·lar el seu taller en una 
habitació de servei situada a sobre del seu 
departament. I, l’any 1953, juntament amb 
Jacques Lenoir, persona encarregada del 
sector financer i empresarial, va 
encarregar-se de la part creativa; van 
organitzar la primera desfilada de la casa 
Chloé, l’any 1956. 

La dissenyadora va estar al cap de 
l’empresa fins a l’any 1985, quan la firma va 
ser venuda al grup Dunhill Holdings i es va 
retirar. Tot i això, va seguit sent una icona 
de la moda parisenca i el 2013 va rebre el 
premi “la Legió d’Honor”. Finalment, 
Gaby va morir a París el 27 de setembre de 
2014, a l’edat de 93 anys.

Fins i tot avui dia, Chloé es 
caracteritza per un disseny jove, modern i 
poc comú. El reconeixement de la firma 
segueix creient i finalment ha decidit 
apostar per la inversió en joves 
dissenyadors.

Gaby Aghion, fundadora de Chloé, a 
París @listal



Gianni Versace (2 de desembre de 
1946 - 15 de juliol de 1997), fill d’una 
costurera, va ser un dissenyador italià de 
roba per ambdós sexes. El dissenyador era 
la clara imatge del luxe i l’excés. Ell tenia 
clar que les dones buscaven una sofisticació 
sexi, cosa que ell ho expressava a través del 
color, l’estampat i el curt en totes les seves 
col·leccions. Va ser un home que va 
canviar la manera de vestir i pensar de tota 
una generació.

El seu aprenentatge es va iniciar des 
de ben petit, ajudant a la seva mare a trobar 
pedres precioses i fils d’or per brodar els 
vestits que ella confeccionava. Abans de 
mudar-se a Milà (Itàlia) amb 25 anys per 
treballar en el disseny de moda, Gianni va 
estudiar arquitectura. La primera botiga de 
la seva casa, Versace, va ser inaugurada a la 
Via della Spiga de Milà en l’any 1978. El 
seu èxit va ser immediat i això va portar la 
popularitat que té en l’actualitat, sent una 
de les cases de moda més importants a 
escala internacional. 

Versace va saber jugar molt bé el 
màrqueting, principalment perquè va 
associar la seva marca i els seus dissenys al 
seu nom, cosa que el va fer conegut en el 
món de la moda ràpidament. D’altra banda, 
sempre posava els preus alts perquè ell deia 
que creaven més emoció en els 
compradors, fent com si el seu grup fos 
molt exclusiu. Va ser sobretot a la dècada 
dels 80 quan va aconseguir la seva 
celebritat mundial, gràcies a l’associació 
que va tenir amb estrelles del món de 
l’espectacle. És a dir, el dissenyador vestia a 
famosos de Hollywood i diversos cantants 
famosos per grans cerimònies, concerts, 
etc. Gianni va imposar una estètica 
exuberant i molt atrevida, basada en la 
diversitat de colors i materials. D’altra 
banda, sempre posava els preus alts perquè 
ell deia que creaven més emoció en els 
compradors, fent com si el seu grup fos 
molt exclusiu. 
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Va ser sobretot a la dècada dels 80 quan va 
aconseguir la seva celebritat mundial, 
gràcies a l’associació que va tenir amb 
estrelles del món de l’espectacle. És a dir, el 
dissenyador vestia a famosos de Hollywood 
i diversos cantants famosos per grans 
cerimònies, concerts, etc. Gianni va 
imposar una estètica exuberant i molt 
atrevida, basada en la diversitat de colors i 
materials. 

La marca feia ostentació del luxe en 
l’època del consumisme il·limitat. Com a 
trets distintius de Versace trobem la 
Medusa i la Greca (d’origen clàssic), 
elements associats a la riquesa i 
l’abundància. En els productes de la marca, 
com bosses, calçat, banyadors… sempre 
són mostrats en primer pla. 

Finalment, Gianni va morir el 15 de 
juliol de 1997, quan tornava a la seva 
mansió d’Ocean Drive (Miami) i va ser 
assassinat per Andrew Cunanan. Amb 
aquells tirs al cap desapareixia el creador de 
la moda i del look dels 90. 

Després de la seva mort, la seva 
germana Donatella va passar a càrrec de la 
marca fins que l’any 2004 va admetre la 
seva addicció a la cocaïna quan va 
desmaiar-se a la festa de 18 anys de la seva 
filla Allegra. Actualment, ella és la 
vicepresidenta de la marca i cap de disseny. 
A més, fa uns anys va sortir al mercat 
Versus, la línia més accessible i barata de la 
marca Versace, fent possible la compra a un 
mercat molt més ampli. I així arribem a 
avui dia, on Gianni ha deixat en la moda 
un munt de fets importants:

- L’estampat Miami: el print més 
icònic de Gianni, inspirat en les 
palmeres de Miami Beach al mateix 
temps que l’art clàssic grec.

- La medusa daurada: el logotip de la 
marca, que en simbologia grega 
representa la bellesa, la fatalitat i el 
misteri.



Marc Jacobs (9 d’abril de 1963 -) és 
un dissenyador de moda nordamericà, 
creador de la firma Marc Jacobs 
International, juntament amb Robert 
Duffy l’any 1984. És conegut pels seus 
dissenys i per la seva col·lecció més 
destacada “grunge”. A més, se li atribueix la 
creació d’aquest tipus de look, grunge, dels 
anys 90.

Des de ben petit va ser criat amb els 
seus germans a Nova York, on els seus 
pares eren agents de l’agència William 
Morris. Amb 7 anys, el seu pare va morir. 
A partir d’aleshores, la família es va haver 
de moure en diverses ocasions, ja que la 
seva mare es va casar i divorciar amb 
diferents persones. Ja d’adolescent se’n va 
anar a viure amb la seva àvia paterna a 
Manhattan, on va començar el seu interès 
pel disseny de la moda. Amb 15 anys es va 
inscriure a la High School of Art and Design, 
va començar a treballar a la botiga de roba 
de luxe Charivari i va conèixer el 
dissenyador Perry Ellis, qui es va convertir 
en el seu mentor.

Després de l’educació secundària, 
també va matricular-se a Parsons The New 
School for Design, on va dissenyar una 
col·lecció de jerseis pel seu projecte de 
graduació que van valer els honors de 
l’escola. Tot seguit, va vendre la col·lecció 
a Charivari i va ser comercialitzada amb 
èxit.

El 1984 va llençar Jacobs Duffy 
Designs Inc.. Aquesta es basava en dos 
conceptes molt simples: l’amor per la moda 
i el compromís amb la qualitat. En trobar el 
punt mitjà entre la innovació i el 
tradicional, destacant la seva creativitat i 
originalitat. Dos anys després, Jacobs va 
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obtenir el súper financer per dissenyar sota 
la seva pròpia firma, amb la qual cosa es va 
convertir en el dissenyador més jove 
premiat amb el premi Council of Fashion 
Designers dels Estats Units. 

No va ser fins a l’any 1993, que 
Jacobs va crear la seva pròpia casa de 
disseny i llicències, Marc Jacobs 
International Company, L.P., després de la 
qual cosa va sortir la firma Jacobs. Amb el 
temps va anar obrint nombroses boutiques 
i el 1997, a canvi d’un suport financer, va 
signar com a director creatiu per Louis 
Vuitton.

Gràcies al canvi de 2001 en la marca 
Jacobs, actualment hi trobem dues línies de 
mercat diferents: una d’accessoris i l’altra de 
roba ready-to-wear. La identitat de la seva 
firma es basa en un aspecte rebel, 
imprevisible, original, únic i, al mateix 
temps, autèntic.

Tot i els èxits obtinguts, el 
dissenyador mai ha deixat de donar suport 
a més de 75 organitzacions benèfiques de 
tot el món.

A principis d’aquest segle, va 
ampliar la seva marca i va crear una línia de 
roba esportiva més accessible (Marc by 
Marc Jacobs). Uns anys després (2005), va 
llençar una línia de roba per a nens, Little 
Marc Jacobs.

Finalment, el 2013 va renunciar 
com a director creatiu de la casa Louis 
Vuitton per tal de centrar-se a la seva 
pròpia línia. Després de diversos obstacles, 
en 2015 va tancar el popular Marc by Marc 
Jacobs.

Marc Jacobs sent director consagrat de Louis Vuitton, 2006 
@gettyimages

Marc Jacobs en el moment que es va comprometre amb la seva parella 
@grazia
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En el món de la moda, un dels punts més importants són les desfilades i passarel·les 
que es realitzen cada any. A més d’algunes de les ciutats de la moda, com ara Nova York, 
París, Tokyo, Milà i Shangai, en trobem moltes altres on es realitzen alguns d’aquests 
esdeveniments. Principalment existeix la Setmana de la Moda (més coneguda com a Fashion 
Week), un acte anual que es realitza a les ciutats més tradicionals en el món de la moda. La 
seva fi és la mostra de les col·leccions primavera-estiu i tardor-hivern que ha dissenyat cada 
firma i, aleshores, els comerciants poden veuen les temporades per endavant i introduir 
aquests dissenys al seu mercat. Actualment, trobem més de cent Fashion Weeks diferents en 
tot el món, encara que unes de les més importants són les de París, Madrid, Nova York, 
Londres i Milà.

CPH Fashion Week SS19 @jmrtnz

CPH Fashion Week SS19 @jmrtnz



Christian Dior Haute Couture FW



“I don’t dress to be stared at; I dress for myself.  
When you don’t dress like everyone else,  

you don’t have to think like everyone else.”

Iris Apfel 
Interiorista i icona de la moda



Les principals passarel·les d’aquest esdeveniment són fets que 
no et deixen indiferent. Juntament amb Nova York i París, la 
Fashion Week de Milà és una de les més importants del món de la 
moda. Aquesta es divideixen segons la moda masculina o femenina i, 
any rere any, els principals visitants són estilistes, models, 
dissenyadors, influencers, etc. Són sis dies en què la moda italiana pren 
tota la importància per inspirar-se en les mostres de cases com 
Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo, Missoni, Emilio Pucci o grans 
icones mundials com Versace o Gucci.

A més a més, Milan Fashion Week va marcar un abans i 
després degut a la notícia que Burberry i Alexander McQueen 
deixessin de desfilar a Milà, optant per estar a Londres. No obstant 
això, avui dia encara podem veure desfilar grans llegendes com 
Prada, Morello o Scervino, un dissenyador de moda que ha marcat la 
diferència en la setmana de la moda de Milà.
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Milan Fashion Week 2019 @jmrtnz

Milan Fashion Week 2019 @jmrtnz



Va ser fundada per la British Fashion Council (BFC) en l’any 
1984; juntament amb Nova York, París i Milà és una de les més 
destacades a escala mundial, les anomenades Big Four. A més dels 
increïbles dissenyadors que hi podem trobar, també destaca per la 
seva innovació i originalitat, la creativitat és visible en totes les 
passarel·les de Somerset House, lloc on es fa l’esdeveniment. No va 
ser fins a l’any 2012 que es van incloure les primeres col·leccions per 
homes. Avui dia, es mostren les tendències que tindran lloc en les 
pròximes temporades dels mesos de febrer i setembre, a més de ser la 
primera passarel·la que retransmet en directe per mitjà d’internet els 
seus esdeveniments. Entre els seus dissenyadors, trobem Tom Ford, 
Burberry i Vivienne Westwood.
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London Fashion Week 2019 @jmrtnz

London Fashion Week 2019 @jmrtnz



El fet més destacat de la moda americana, un esdeveniment 
que es celebra a tota la ciutat, la indústria de la moda en una de les 
ciutats més conegudes del món… així és la New York Fashion 
Week. Tot i també ser coneguda com a Mercedes-Benz New York 
Fashion Week, va ser l’any 1943 en què va tenir lloc la primera 
celebració. L’origen d’aquesta es remunta a la Segona Guerra 
Mundial, quan la ciutat tenia necessitat d’atraure nous dissenyadors 
de moda i mostrar les col·leccions de la moda americana als modistes 
francesos.

La situació té lloc a les botigues i passarel·les, grans celebritats 
visiten la ciutat i estrelles de Hollywood, bloggers, influencers i 
fotògrafs de tot el món són la gent que es troba entre el públic. 
Dissenyadors com ara Marc Jacobs, Calvin Klein, Michael Kors i 
Vera Wang mostren les seves col·leccions durant aquesta setmana. 
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New York Fashion Week 2019 @jmrtnz

New York Fashion Week 2019 @jmrtnz



La coneguda Paris Fashion Week té els seus orígens l’any 
1973, quan el govern francès va decidir celebrar una setmana de la 
moda i destinar tots els beneficis a renovació del Palau de Versalles, el 
lloc escollit per les desfilades. Alguns dels primers dissenyadors a 
assistir van ser Òscar de la Renta, Hubert de Givenchy o Yves Saint 
Laurent, actuals icones de la moda. 

Actualment és un esdeveniment referent a escala mundial, 
conegut com l’esdeveniment de moda de l’any, trobem col·leccions 
ready-to-wear, prêt-à-porter entre d’altres de cases com ara Louis 
Vuitton, Stella McCartney, Balenciaga, Kenzo, Miu Miu, Balmain, 
Christian Dior, Nina Ricci, Isabel Marant i Valentino.
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Paris Fashion Week 2019 @jmrtnz

Paris Fashion Week 2019 @jmrtnz



La capital espanyola celebra la setmana de la moda 
organitzada per IFEM (Institución Ferial de Madrid) dues vegades a 
l’any, reunint a una de les millors passarel·les de moda importants 
persones del món de la moda, celebritats i polítics. Tot i això, des de 
fa uns anys ha passat a dir-se Mercedez-Benz Fashion Week Madrid, 
a causa d’un dels seus principals patrocinadors, Mercedes-Benz.

En aquest esdeveniment tota la ciutat pren importància, i és 
que es fan un seguit d’accions com street marketing de marques com 
Desigual. Madrid passa a ser el centre d’atenció, una exposició de 
disseny i originalitat de dissenyadors com Àgatha Ruiz de la Prada, 
Amaya Arzuaga, Juanjo Oliva i Hanníbal Laguna.
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  Madrid Fashion Week Street Style 2019 @telva

  Madrid Fashion Week Street Style 2019 @telva



A més a més, cada firma fa una desfilada de la seva pròpia col·lecció, sent un 
esdeveniment més exclusiu i reservat. Al llarg de la història de la moda trobem un munt de 
desfilades, passarel·les i Fashion Week que han fet un gir en la moda, marcant un abans i 
després amb aquesta incidència. Els següents són alguns dels esdeveniments més destacats i 
reconeguts en aquest sector.
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plataformes”. La passarel·la era plena de ballarins xinesos i professionals lluitant amb espases 
a pocs centímetres de les models. 

Gràcies al valor que van tenir els colors, les siluetes voluminoses i els rostres de les 
models pintats, avui dia segueix sent una de les desfilades més importants de tots els temps.

Va ser en l’any 2000 que van començar les desfilades 
bianuals de l’alta costura i, de la mà d’aquestes, van néixer les 
passarel·les de Christian Dior a càrrec de John Galliano. Uns 
espectacles destacats per la seva teatralitat i una roba fora de 
control, tal com es va poder veure en aquest esdeveniment: 
Christian Dior Couture Spring/Summer 2003 Show. 

Aquesta col·lecció va ser característica pels seus colors 
clars, patrons de vestuari xinès i quimonos japonesos van 
transformar-se en algunes de les peces de roba més grans 
inventades fins aleshores. Tal com va dir Sarah Mower per una 
edició de Vogue, “les models, gairebé completament 
submergides en tires de brocats1, tafetà2 i explosius volants de 
chifón3 que semblaven capolls, es balancejaven en vertiginoses 
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Fashion Show @pinterest

1 Brocats: teixit en la fabricació del qual entren fils d'argent o d'or o d'ambdós metalls, especialment teixit en 
què aquests fils formen una decoració sobre una tela de base de seda.
2 Tafetà: és un lligat, també anomenat de plana format d'un creuament de dos fils parells de l'ordit per un fil 
de la trama i un creuament de fils senars de l'ordit per un altre fil així mateix de la trama. 
3 Chifón:  la gasa és un teixit llis, equilibrat i teixit clar, o una gasa, com el gossamer, teixida de fils de crep de 
gir i alta tensió alternatius S i Z. 

La passarel·la de Fendi Fall/Winter 2007 ha estat 
per la moda una de les més cares de la història. El 
dissenyador de moda Karl Lagerfeld va aconseguir 
quelcom impossible fins aleshores: desfilar sobre la Gran 
Muralla Xinesa. La inversió, d’uns 10 milions de dòlars, 
va ser deguda a la quantitat de llums que es van posar per 
tal d’il·luminar les models, el paisatge del voltant i tots els 
luxes que es van afegir, batent el rècord de la passarel·la 
més llarga del món. Va ser un espectacle tan especial que 
només va tenir lloc per les 500 persones VIP que van ser 
convidades.

F E N D I   F W 2 0 0 7

@forums.thefashionspot



El dissenyador francès va situar la seva desfilada a la muntanya de sorra de Dunhuang 
(Xina), on va portar els seus convidats per tal de veure la passarel·la més exòtica fins 
aleshores. Les models passejaven, sobre camells, vestides amb teles molt fines, com ara sedes i 
gases quilomètriques que es movien amb el vent del desert. Aquest va ser un esdeveniment 
amb molta història i repercussió en la moda.
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@pierrecardin

Tommy Hilfiger va organitzar una desfilada anomenada All American, la qual 
coincidia amb la celebració del 30è aniversari de la firma. Es basava en la recreació d’un 
estadi de futbol americà; gespa artificial, animadores, marcadors, grades i una gran quantitat 
de models desfilant vestides com si fos 4 de juliol, dia de la independència dels Estats Units.

T O M M Y   H I L F I G E R   F W 2 0 1 5

@pierrecardin

@thefashionisto@harpersbazaar



Aquest va ser un espectacle de principi a fi, i és que els convidats van viatjar en avió 
des de París a Roma en un vol xàrter4. Karl Lagerfeld va aconseguir construir una passarel·la 
sobre l’aigua.

Els dissenys, inspirats en novel·les romàntiques i llibres infantils d’il·lustracions, van 
generar una desfilada històrica anomenada Leyendas y cuentos de hadas. El dissenyador italià 
va celebrar els 90 anys d’història de la firma amb aquest increïble espectacle a la Fontana di 
Trevi (Roma, Itàlia), acabada de restaurar, gràcies al fet que la firma va finançar sencer el 
projecte d’un cost de 2,4 milions de dòlars.
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@singaporetatler

4 Vol xàrter: vol especial, personalitzat per a les necessitats d’una empresa en congressos, incentius, espectacles 
esportius i qualsevol altre tipus d’esdeveniment que hagi d’organitzar-se.



Christian Dior Spring 2003 Couture Collection @vogue



2.2.3. S I S T E M A   D E   C O N F E C C I Ó   
M A R T Í
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Carme Martí Riera de Missé, la creadora del sistema Martí de tallar i confeccionar 
vestits, va ser la santquirzenca més internacional. 

Va néixer el 24 de juny de 1872 a Sant Quirze de Besora, va realitzar els seus primers 
estudis a Vic i allà va despertar la seva passió per la confecció i les seves ganes de fer 
innovacions en uns sistemes de confecció decadents. Un cop casada, va decidir obrir a 
Barcelona l’Institut de tall i confecció Sistema Martí. 

Amb els anys va escriure un seguit de llibres sobre el patronatge i la confecció del seu 
sistema i avui dia, encara són moltes les acadèmies de confecció privades que segueixen el 
sistema de confecció Martí. 

L’objectiu d’aquesta seqüència de llibres és donar la formació per treballar com a 
patronista, modista o professora del Sistema Martí. Ensenyen la tècnica per a fer qualsevol 
peça de roba a mida, prioritzant la qualitat i el bon patronatge.

El Sistema Martí rep un prestigi en el món de la moda i degut a la seva precisió 
tècnica, la fundadora Carme Martí, va rebre un gran reconeixement en les Exposicions 
Universals de París i Londres. A més de rebre homenatge en el Museu del Disseny de 
Barcelona dins els Premis Moda-Fad 2018.

Per tant, la confecció de les peces de roba d’aquest treball de recerca han estat 
confeccionades seguint aquest sistema.
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Llibre de modisteria - Corte Sistema Martí



La roba en si té un poder per si mateixa, 
transmetre una imatge o altra de la persona que la 
porta. El doctor en psicologia Abraham Rutchick 
va dir que “Hi ha molts efectes col·laterals en relació 
amb el que ens posem i, per descomptat, també influeix 
la percepció dels demés”. 

Així doncs, podríem dir que la roba que 
portem acaba conformant la nostra personalitat 
encara que es pugui veure condicionada per 
factors externs. Un exemple en seria una persona 
vestida amb un vestit masculí; tot i poder ser més 
sensible, insegur o tranquil, la imatge que mostra 
de cara als altres és de rígid, segur i rigorós. 

“La moda sempre és poder, al llarg de la 
història s’ha utilitzat com a símbol, tant d’estatus 
econòmic com d’autoritat”, una típica cita de Pilar 
Pasamontes, directora científica de moda 
d’ESdesign (Escola Superior de Disseny de 
Barcelona). Aleshores, tot i tenir una personalitat i 
voler-la mostrar a partir de la mateixa vestimenta, 
moltes vegades ens veiem condicionats per factors 
com el temps, les modes, els estereotips…
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2.3. C O N D I C I O N A N T S   E N   L A   
       M A N E R A   D E   V E S T I R

Il·lustració d’Oriol Malet



La paraula «època», d’origen grec, ve a designar un “període històric concret” o, bé 
en cronologia “un instant escollit com a origen d’una escala de temps particular”. Així 
doncs, quan parlem en termes de moda fem referència a diverses èpoques en les quals s’han 
dissenyat peces de roba diferents i com a conseqüència, la gent ha canviat la seva manera de 
vestir.

Principalment trobem que la moda es divideix en unes deu èpoques diferents dels 
darrers anys dels segles XX i XXI; característics per un estil de vestir, una peça de roba en 
particular o un grup social. 
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2.3.1. È P O C A

1910s
Durant la guerra no era acceptat gastar diners en maquillatge i va ser 
aleshores que es va començar a utilitzar la vaselina (com a sombra) i  
pintallavis vermell. En aquesta època, un cop acabada la guerra, les dones 
vestien amb looks enigmàtics i atrevits, amb tallats de cabell més masculins.

1920s

Època en que va ser característica la estètica flapper. L’origen d’aquesta venia 
de la rebel·lió, de la juventud del moment; propi de vestits que ressaltessin el 
cos de la dona i adornats amb vistoses joies. Es van començar a desafiar els 
ideals de bellesa de l’època i aleshores es va introduir el little black dress de 
Coco Chanel.

1930s

Un cop passat el crack del 29, la confecció de moda es va veure afectada i 
moltes clientes nord americanes van deixar d’assistir a cases parisianes. Just 
abans de la Gran Depressió, el cinema va prendre gran importancia i Joan 
Crawford, Jean Harlow… eren els “models” d’inspiració del moment. 
En confecció va introduir-se el tall al biaix, una tècnica popularitzada per 
Madeleine Vionnet, així com els vestits de seda.

1940s

En temps de la segona guerra mundial, la moda es va veure afectada tant a 
Europa com als EEUU. Les principals cases franceses van deixar d’exportar 
les teles i materials, mentre que els Estats Units es van veure obligats a 
fabricar els seus propis dissenys, depenent únicament dels seus propis 
recursos. La industria de la moda als Estats Units va quedar controlada pel 
govern i, com que el país es trobava en guerra, les col·leccions feien una 
funció relacionada. Al ser una època de crisis, els teixits eren de baixa 
qualitat, les dones vestien amb peces més senzilles i una mateixa peça 
s’utilitzava per totes ocasions. Els looks no portaven accessoris i combinar la 
roba era la prioritat per saber vestir bé, sempre amb un estil més conservador 
i tradicional.

1950s

Tot i ser presentat l’any 1947, el New Look de Christian Dior va definir la 
moda de la dècada dels 50. Venint de temps d’austeritat i control, les dones 
buscaven una revolució amb els teixits i faldilles de vol. Va ser llavors que la 
casa Dior va deixar enrere les col·leccions més fosques per donar pas a un 
look femení molt luxós, elegant i glamurós. Així doncs, l’any 1949, Christian 
Dior ja ocupava el 75% de tota la exportació de moda a França.
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1960s

Un ideal de dones modernes i poderoses, la dècada dels 60 es va caracteritzar 
per no mostrar els atributs femenins; no marcar les curves ni la silueta de la 
dona.  
S’havia deixat enrere l’artificialitat dels anys 50 i donaven pas a un estil més 
senzill i natural. Eren comunes les flors com a símbol de la joventut, com la 
margarita de Mary Quant, que es veia en els estampats de una gran majoria 
de gèneres. Jugaven amb la roba per semblar més primes, mostrant la seva 
part més infantil i seductora. En aquesta època prenia molta importància 
l’entusiasme pel futur i allò més espacial. Els colors per tendència eren el 
blanc i el platejat, mentre que a la roba i al maquillatge donaven un aire de 
l’espai.

1970s

Una època característica per les discussions sobre l’ideal de bellesa; més 
hippie, natural, revolucionari, marginats socials o artificial. Aleshores, les 
dones treballadores van adoptar el look més natural, mostrant un aspecte més 
cuidat i suau.
La tendència cap a la natura va portar l’acceptació del look afro i el cos típic 
de les dones era més esportiu i sexi, cosa que va portar l’èxit dels productes 
per aprimar.

1980s

La obsessió per la figura va ser la característica de l’època. Van tornar totes les 
modes anteriors fent una petita adaptació al nou estil; d’aquí que molts 
dissenyadors descriuen els 90 com “la barreja de tots els estils”.
En aquesta època es van portar els colors forts, el clàssic negre, els colors 
pastel i, amb més o menys acceptació, torna la minifalda, els pantalons de tir 
baix i l’escot. Les models segueixen imposant un cos sense curves i l’obsessió 
per la primor s’intensifica. D’altra banda, les passarel·les de Milà estan al 
centre de referència de la moda.

1990s

Degut a la riquesa dels  anys anteriors, va ser en aquesta època que va sorgir 
el minimalisme. Una corrent basada en tres colors (blanc, gris i negre) i 
apostant per un estil més sobri i bàsic en quan a qualitat.
Els dissenyadors de moda del moment -Marc Jacobs, Donna Karan, Ralph 
Lauren i Calvin Klein- van reunir el poder i van desplaçar la moda de les top 
models a un look d’aspecte androgin5.

2010s

Tot i semblar que no, any rere any hi ha la mateixa tendència a totes les cases 
de moda: els pantalons pitillo. A més a més, guanya partit el estil athleisure, 
vestir amb roba esportiva sense haver d’anar al gimnàs. El fet de vestir amb 
bambes, camisetes i dessuadores per anar pel carrer porta a tendència un estil 
més còmode. 
La moda del moment es basa en la llibertat, en la innovació (juntament amb 
la ciència i tecnologia) i en la millora de nous i millors teixits. Trobem 
producció de totes qualitats i preus, això porta a la possibilitat d’escollir.

5 Androgin: es refereix a la barreja de masculinitat i feminitat característica de la moda o a un 
hermafroditisme veritable.



El context en el qual es troba una persona, fent referència a la societat o al lloc de 
residència, és un dels principals motius pels quals les persones ens veiem condicionades al 
moment de vestir. 
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2.3.2. C O N T E X T

2.3.2.1. S O C I A L

Des de sempre, la societat ha portat un seguit de canvis socials i, com a 
conseqüència, han influenciat en els nostres estilismes. Algunes peces, com ara el biquini, 
han desenvolupat autèntiques revolucions. 

Actualment ens trobem en una societat globalitzada, encara que la cultura encara per 
sobre d’aquesta globalització i és per això que seguim trobant ciutats on la gent vesteix 
d’una manera particular, vestint allò que la seva religió li permet i li reclama. Un exemple en 
seria la gent del nord de Mèxic, on generalment vesteixen amb botes i texans. D’altra banda 
trobaríem les dones musulmanes, que tal com diu la seva religió, no poden mostrar el seu 
cabell als homes que no siguin de la seva família a partir de la pubertat. Per això, la gran 
majoria porten el hijab6 o el shayla7.

D’altra banda també trobem la televisió, un factor de la societat que educa i, en gran 
part, influeix en la nostra manera de ser, vestir i comportar-nos. A partir d’aquesta s’imposen 
uns estereotips de moda que tendim a seguir per tal de ser acceptats i, un cop més, caiem: 
vestim com els altres volem que ens vegin i no com realment som. 

La publicitat i els mitjans de comunicació influeixen perquè x producte es posi de 
moda i, introduint-lo en la ment del consumidor, creen una necessitat de consum. El 
problema arriba quan el consumidor en fa ús d’aquest, ja que es sent millor posicionat 
enfront de la societat pel simple fet d’utilitzar una cosa aquesta li ha mostrat.

Un exemple de la influència de la publicitat en seria el paper de la dona. Les 
pel·lícules, anuncis, videoclips, etc. ens mostren una imatge de la dona perfecta sent alta, 
guapa, prima, amb el cabell llarg i clar, els ulls clars, maquillada sempre i vestida 
extravagant. Aquest fet comporta que les dones tinguin la necessitat de ser així o, si no, 
sentir-se excloses de la societat. Tot i això, avui dia trobem la tendència curvy, que va tenir 
el seu origen entre 2014 i 2015, i es basa en l’acceptació de les talles XXL. Marques com 
Calvin Klein i Ralph Lauren van llençar línies de roba amb talles més grans, manifestant la 
diferència de cossos entre les persones i comportant l’acceptació de la societat. 

6 Hijab: vel característic de moltes musulmanes. Deixa la cara al descobert, i moltes dones ho porten com un 
signe d’identitat.
7 Shayla: mocador llarg i rectangular que es col·loca al voltant del cap. Típic de la zona del golf Pèrsic.
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2.3.2.2. R E S I D E N C I A L

L’objecte de disseny es veu condicionat a generar una funció que, a la vegada, es 
condiciona a les característiques específiques de la necessitat d’un grup específic d’audiència. 

Les peces de roba, a més de fer-nos sentir d’una manera, també compleixen unes 
necessitats essencials: ser còmodes, ser portables i abrigar-nos o no segons el que ens posem. 
Els teixits i la confecció de les peces d’hivern acostumen a ser més d’abric, gruixudes, 
tapades, etc., mentre que a l’estiu, les peces són més descobertes i fines per tal d’alleujar la 
calor.

L’evolució del disseny també es veu condicionada pels canvis del món, com els 
canvis de temps o el canvi climàtic. 

Tal com va dir un dissenyador “El disseny és una solució que es dedueix d’alguna 
manera, es planeja i es veu lligada a una estratègia, la qual cosa vol dir que no només es construeix 
gràcies a la tècnica, sinó també a la identificació d’alternatives, al conjunt d’investigació i proves”.* I 
és que les peces de roba no només estan fetes amb un missatge o una bellesa, sinó que també 
pren importància el moment en el qual sortirà la col·lecció, les necessitats de les persones i el 
lloc de residència, ja que no és el mateix treure una col·lecció d’estiu a Espanya que a 
Austràlia, tant pels mesos que fa la calor com per la temperatura. 

D’altra banda, també cal tenir en compte l’ocasió per la qual ens vestim. No és el 
mateix anar a treballar que sortir a donar una volta; la feina t’exigeix un cert criteri de 
formalitat mentre que per passejar vestim més casual i portant allò que ens caracteritza. 
D’aquí podríem treure els grups socioculturals, grups de gent que vesteixen d’una manera 
amb la qual s’identifiquen i van iguals; per exemple els cholos, darketos, emos, els fresas, els 
gòtics, els hippies, etc.

* ROS, E.; (2016). ¿Qué dice tu forma de vestir de ti? [en línia]. Vigo: Faro de Vigo. Vida y estilo. Moda y 
belleza [Consultat: 4 de setembre 2019]. Disponible a: 
<https://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/moda-belleza/2016/05/13/dice-forma-vestir/1460238.html>

https://www.farodevigo.es/vida-y-estilo/moda-belleza/2016/05/13/dice-forma-vestir/1460238.html
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2.3.3. M O D E S   I   T E N D È N C I E S

En la moda sempre es parla de tendències, ja que influeixen i fan que cada 
temporada sigui diferent a l’anterior. En realitat no deixen de ser modes, una cosa passatgera 
que canvia amb la temporada i pot ser que tornin en uns anys propers o simplement 
apareixin modificades a l’estil d’algun dissenyador. 

Quan diem que una persona va a la moda fem referència a que segueix les 
tendències. Les persones tendim a seguir-les per sentir-nos involucrats en la societat i ser 
acceptats, quan en realitat el que fem es posar més pressió a aquelles persones que no les 
segueixen i fer-les veure com a diferents, quan realment l’únic que fan és vestir sent ells, 
amb la seva personalitat i sense domini dels altres sobre seu. Seguidament trobem un llistat 
de les tendències que hi ha hagut al llarg dels últims anys:

Estava de moda el corsé. El cos de la dona es va veure 
oprimit i a partir d’aquesta peça de roba, les dones 

podien senyir la seva silueta “rellotge de sorra”. 
Aleshores va començar una lluita feminista per acabar 

amb aquesta opressiva i al cap d’uns anys van ser 
moltes les dones que van canviar-ho per peces de 

roba més funcionals.

La faldilla trabada, desenvolupada per Paul Poiret 
l’any 1910, va alliberar la dona i va guanyar fama per 
la creació de la silueta “La Vage”. Era una faldilla tant 

estreta de cames que només es podia caminar fent 
petits passos. D’aquí que el propi dissenyador digues 
“He alliberat els seus torsos, però les he lligat de cames”. 
No obstant, aquesta tendència va tenir els seus dies 

contats.Degut a la Segona Guerra Mundial i al racionament 
dels teixits impulsat pel govern estatunidenc a partir 

de 1943, la confecció del vestit de bany de dues peces 
va portar una gran popularitat. L’any 1946, Jacques 

Heim va dissenyar el primer biquini, desenvolupant 
una gran revolució sobre una societat que encara es 

sorprenia al veure el cos tant descobert.

El naixement de la minifalda va comportar una gran 
polèmica, que alguns atribueixen al dissenyador 

André Courrèges i altres a la britànica Mary Quant. 
Aquesta innovació representava una generació 

d’esperits reivindicatius i amb ganes de llibertat. En 
una declaració al New York Times, la dissenyadora 
Mary Quant va dir “Si no feia les faldilles prou curtes, 
les noies de Chelsea, que tenien unes cames meravelloses, 

traurien les estisores i les tallarien elles mateixes ”.

La peça per excel·lència van ser les plataformes. 
Durant aquesta dècada es van eixamplar els texans, 
van fer els talons més alts i els teixits sintètics eren 
abundants en totes els botigues. A Nova York era 

tendència l’estil disco mentre que a Londres imperava 
l’estètica punk, liderada per Vivienne Westwood.

Els anys 80 va tenir lloc una intensa moda per 
l’aeròbic i això va comportar la moda pels leggings. 
Les persones seguidores d’aquest estil vestien amb 

calentadors, samarretes de tirants i, en algunes 
ocasions, portaven cintes al cap. Tot això ho 

combinaven amb els leggings, molt sovint de colors 
clars. En canvi, a l’entorn laboral, l'increment de les 
dones en llocs de responsabilitat, va portar amb si 

nous codis de vestimenta: el vestit de faldilla i jaqueta 
amb espatlles amples.

El famós xandall de vellut dissenyat per Juicy 
Couture va ser la peça estrella de tots -Jennifer López, 
Paris Hilton i Britney Spears-. També van ser estrella 
els it bags, un bolso best-seller8 de bon preu que s’ha 

convertit en protagonistes de la moda.
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8 Best-seller: de major venda o gran èxit.





Línia del temps il·lustrada presenta la moda femenina @mymodernmet
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2.3.4. E S T E R E O T I P S   I   S A B E R S   C O M U N S

Els estereotips són imatges o representacions mentals molt simplificades i, fins i tot, 
falsejades d’algun grup o persona que comparteix determinades qualitats característiques. 
Generalment aquestes imatges estan basades en tòpics i opinions preconcebudes que 
s’imposen als membres d’una determinada comunitat. 

Estem acostumats a utilitzar-los inconscientment i, tot i no adonar-nos, quan els 
repetim de manera rígida acaben actuant com un model que condueix a la discriminació. 
Per exemple, des que som ben petits ens imposen que el blau és per als nens i el rosa per a 
les nenes. La moda ha servit per marcar fronteres entre els gèneres masculí i femení i, a 
partir d’un color, s’han establert una sèrie de prototips que són absolutament arbitraris. 

Durant molts anys, la moda ha estat culpada per promoure estereotips de bellesa poc 
sans, que forcen a les persones a creure una imatge idealitzada sobre com hauria de ser una 
persona normal. Per tant, els estereotips en la moda existeixen i sempre ho faran, encara que 
van mutant de referent. Per això és important eliminar-los, fer-los desaparèixer i sentir-nos 
còmodes portant allò que a nosaltres ens ve de gust sense haver de ser jutjats. 

A través de la publicitat s’han anat marcant molts d’aquests estereotips al llarg del 
temps. Avui dia, un dels llocs on més són manifestats és a les xarxes socials, on hi ha una 
manca de tolerància i agressió. Comentaris a Twitter i Instagram donen una clara imatge 
que ens trobem en una societat que encara carrega negativament sobre aquelles persones 
que trenquen els estereotips.

'Just Kids Campaign' és una iniciativa l'objectiu és acabar amb la diferenciació de gènere 
en la roba infantil @elpais



Dibuix idea look 3 



3. M A R C   P R À C T I C
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3.1. L Y S
La paraula «Lys» prové del llatí, en l'heràldica9 significa lliri i la seva història és basada 

en la flor representativa de la monarquia francesa des de l’època medieval. El lliri és una 
herba perenne molt ornamental aquí Catalunya, ja que els seus rams aguanten molt de 
temps després que les plantes siguin tallades.

El meu treball de recerca es diu Lys fent referència a aquesta planta, degut que els 
seus tres pètals de l’interior representen la fe, la saviesa i el valor; tres de les característiques 
essencials per la realització d’aquest estudi. Principalment trobem la fe, una creença no 
fonamentada en la raó; i és que sense haver tingut fe, sense haver cregut en mi, no hagués 
estat possible l’inici. A més hi trobem la saviesa, el coneixement de totes aquelles persones 
que han estat al meu costat al llarg de tot aquest temps per donar-me consells, ajudar-me o 
simplement comentant. I finalment hi sumem el valor; el valor de fer un pas endavant, 
d’iniciar-me en quelcom tan profund com la confecció i realitzar el treball d’un tema que 
fins aleshores em quedava molt lluny. 

Així doncs, el lliri és una de les plantes que més em representa al llarg d’aquesta 
col·lecció i d’aquí que en rep el nom. 

El meu treball està basant en el disseny d’una petita col·lecció de roba, composta per 
tres looks tot i que només he realitzat la confecció de dos d’ells. El primer look està compost 
per una brusa camperola amb un escot en V pronunciat de color blanc i uns shorts de color 
rosa clar. El segon look és un mono de màniga llarga amb l’esquena descoberta, de color 
bordeus i de pantaló afuat10. Finalment, el tercer look està compost per un top blanc, uns 
pantalons palazzo de color ametlla i una gavardina amb molta caiguda. 

Tot i no ser la idea principal, el màrqueting que podrien tenir les peces d’aquest 
treball serien la venda del patró en una casa de moda. Això consisteix a anar a una marca de 
roba, mostrar els teus patrons, les peces i la confecció, i que aquests t’ho comprin.

9 Heràldica: és la ciència i art auxiliar de la història que estudia específicament l’ús sistemàtic d’emblemes 
hereditaris plasmats sobre un escut d’armes, la seva composició i el seu significat. 
10 Afuat: acabat en punta.

El marc pràctic del meu treball és la part on queda il·lustrada tota la part teòrica. La part 
més important d’aquest treball és la confecció de dos looks i l’estudi de mercat, tenint en 

compte si la principal hipòtesi queda corroborada o refutada.

Així doncs, al llarg d’aquest punt del treball hi podem trobar tot el procés de disseny, 
confecció i resultats de la col·lecció de roba i el desenvolupament d’aquesta.
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3.2. M I N D   M A P P I N G_
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3.3. M O O D   B O A R D S

3.3.1. I N S P I R A C I Ó
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3.3.2. C O L O R S
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3.3.3. T I P O L O G I A   D E   L E S   P E C E S
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3.3.4. R E F E R E N T S



3.4. C A R T A   D E   C O L O R S_
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3.5. C A R T A   D E   T E I X I T S_
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Look 1
Crêpe crudo
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Look 1
Mikado maquillaje

Look 2
Piel de melocotón balmoral granate

Look 2
Bordat granate



L’inici d’aquest procés té lloc en els esbossos principals, en un conjunt d’idees que 
en fusionar-se creen els primers dissenys que tot seguit seran modificats.

Principalment, després de moltes revistes, pàgines webs i programes per inspiració, 
vaig fer els tres dissenys. Amb llapis i goma vaig plasmar sobre el paper aquella idea que jo 
tenia dins el meu cap, anotant tots els detalls que tenia pensats (teixits, colors, mesures, etc.). 
Tot seguit vaig fer els patrons tipus de cadascuna de les peces dissenyades, és a dir, a partir 
de les mesures del meu cos vaig fer uns patrons “bàsics”, els quals més endavant es veurien 
transformats per acabar donant la forma desitjada. Un cop tallats i transformats, vaig 
muntar els patrons i vaig fer canvis al que no m’agradava (llargada mànigues, obertura 
escot, etc.). Després vaig anar a una casa de teles de Barcelona i vaig comprar la necessària, 
tenint en compte tot el que necessitaria més endavant: cremalleres, botons, fils, imperdibles, 
etc. Aleshores començava el procés de confecció.

El primer pas va ser posar els patrons sobre la tela i passar punt fluix, ja que en estar 
la tela doblegada va quedar marcat als dos cantons i ja tenia els patrons simètrics. Tot seguit 
vaig muntar els patrons i vaig posar agulles, passant una embasta11 i fent una primera prova. 
En veure com quedava, vaig poder fer aquelles modificacions on no estava correctament, 
entrant costures i ajustant a una talla més petita cada peça. Seguidament ho vaig cosir a 
màquina, posant les cremalleres, botons, etc. i fent una planxada final. Vaig fer l’última 
prova i ja estava tot llest per una sessió de fotos.

Tot i que explicat pugui semblar un procés curt, realment hi ha moltes hores de 
treball que no es veuen; cosint, fent proves, embastant, etc. Així doncs, després de molta 
feina, ja estava tot llest per poder fer unes fotos, crear un lookbook12 i realitzar l’enquesta 
per verificar la meva hipòtesi 
(mirar annex 4).
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3.6. P R O C É S   D E   C O N F E C C I Ó

Procés d’embastar

11 Embastar: consisteix en connectar dues parts de teixit mitjançant un punt temporal. 
12 Lookbook: és una col·lecció de fotografies compilades per mostrar un model, fotògraf, estil, estilista o línia 
de roba.



3.7. S K E T C H B O O K 
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3.8. L I N E   U P
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3.9. P I R À M I D E   D E   C O L · L E C C I Ó



Conjunt de camisa i pantaló. Brusa 
camperola blanca amb un escot en V 
pronunciat i uns shorts de color rosa 

clar, de cintura alt.

Mànigues camperoles 

Coll amb una certa duresa

Solapes amb caiguda i un botó final
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3.10. F I T X E S   T È C N I Q U E S

D E T A L L S

D E S C R I P C I ÓL O O K   1
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Mesures

talle esquena 42 cm

coll 33 cm

esquena 39 cm

caiguda 39 cm

tòrax 83 cm

cintura 69 cm

altura cadera 28 cm

llarg total esquena 66 cm

talle pit 46 cm

pit 49 cm

llarg total màniga 58 cm

llarg baix braç 48 cm

contorn braç 26 cm

contorn canell 18 cm

altura maluc 28 cm

contorn maluc 95 cm

entrecuixa 32 cm

cos pantaló 70 cm

llarg turmell 85 cm

contorn genoll 40 cm

T A U L A   M E S U R E SD I B U I X

entretela

botó swarovski + botó 
pressió plàstic

goma plana

cremallera + botó 
automàtic
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F O R N I T U R E ST E I X I T S

Teixit: mikado 
Composició: seda natural gruixuda
Color: maquillatge
Proveïdor:Julián López

Teixit: entretela 
Composició: cotó
Color: blanc
Proveïdor:Lola Botona

Teixit: crêpe georgette
Composició: seda natural 
Color: cru
Proveïdor:Julián López

Botó automàtic 
Composició: plàstic
Color: transparent
Proveïdor:Lola Botona

Cremallera 20 cm 
Composició: nylon
Color: rosa clar
Proveïdor:Lola Botona

Goma plana 
Composició: goma
Color: blanc
Proveïdor:Merceria Parera

Botó Swarovski 
Composició: vidre 
Color: crystal
Proveïdor:Merceria Parera

Tanca pressió plàstic 
Composició: plàstic
Color: transparent
Proveïdor:Lola Botona
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D E T A L L S

D E S C R I P C I ÓL O O K   2

Mono de màniga llarga i pantaló 
llarg de color bordeus. Mànigues 
amb acabat en brodat, i esquena 

descoberta amb un llaç final.

Esquena vista amb una tira caiguda

Puny de les mànigues amb punta
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Mesures

talle esquena 42 cm

coll 33 cm

esquena 39 cm

caiguda 39 cm

tòrax 83 cm

cintura 69 cm

altura cadera 28 cm

llarg total esquena 66 cm

talle pit 46 cm

pit 49 cm

llarg total màniga 58 cm

llarg baix braç 48 cm

contorn braç 26 cm

contorn canell 18 cm

altura maluc 28 cm

contorn maluc 95 cm

entrecuixa 32 cm

cos pantaló 70 cm

llarg turmell 85 cm

contorn genoll 40 cm

T A U L A   M E S U R E SD I B U I X

cremallera invisible 
+ dos gafets

punta bordada

goma elàstica
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F O R N I T U R E ST E I X I T S

Teixit: punta brodada 
Composició: fil
Color: granate
Proveïdor:Merceria Parera

Teixit: piel de melocotón balmoral 
Composició: cotó
Color: granate
Proveïdor:Julián López

Gafet
Composició: metall
Color: metàl·lic
Proveïdor:Merceria Botton

Goma plana nº12
Composició: goma
Color: negre 
Proveïdor:Lola Botona

Cremallera invisible
Composició: nylon
Color: granate
Proveïdor:Julián López





L Y S



@etsy
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3.11. E S C A N D A L L S

Look 1
proveïdor referència unitat (s) preu unitat subtotal

teixit 1
mikado 

maquillaje

Julián López 21126609 1 metre 29,20 € 29,20 €

teixit 2
crêpe crudo 

Julián López 40122954 3 metres 56,56 € 56,56 €

TOTAL 
TEIXITS

85,76 €

entretela medio 
B

Lola Botona 11110 0,5 metre 5,05 € 2,53 €

botó automàtic Lola Botona --- 1 unitat 0,70 € 0,70 €

cremallera nylon Lola Botona 198920 1 unitat 0,60 € 0,60 €

goma plana Merceria 
Parera

--- 0,5 metre 0,50 € 0,25 €

botó Swarovski Merceria 
Parera

3015 1 unitat 2,00 € 2,00 €

coselotodo 100 
metros 662

Lola Botona 303100 2 unitats 2,35 € 4,70 €

cierre presión 
plástico

Lola Botona 369600 1 unitat 1,10 € 1,10 €

TOTAL COST 11,88 €

CONFECCIÓ 175,00 €

TOTAL COST 272,64 €
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Look 2
proveïdor referència unitat (s) preu unitat subtotal

teixit 1
piel de 

melocotón 
balmoral granate

Julián López 35240715 3, 5 metres 111,30 € 111,30 €

TOTAL 
TEIXIT

111,30 €

coselotodo 
701890 color

Julián López M6100069 2 unitats 2,30 € 4,60 €

cremallera 
invisible med-18

Julián López M4142281 1 unitat 1,05 € 1,05 €

goma nº12 Lola Botona 3000121 0,75 metres 0,23 € 0,23 €

corchete 
metálico

Merceria 
Botton

840437703001
1

2 unitats 1,30 € / 12 u. 0,22 €

punta bordada Merceria 
Parera

--- 0,5 metre 8,50 € / metre 4,25 €

TOTAL COST 10,35 €

CONFECCIÓ 275,00 €

TOTAL COST 396,65 €



3.12. L O O K B O O K_

D E S I G N E R:   Passarel·la P H O T O G R A P H Y:   Jordi  Muntal
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“Style is a way to say who you are without having to speak”.

Rachel Zoe



Per tal de poder verificar o refutar la meva hipòtesi vaig enviar una enquesta (mirar 
annex 2) a 70 persones que, gràcies a la seva resposta, podria saber si els dos conjunts de 
roba que havia elaborat prèviament transmetien aquelles idees que volia. A més a més, a 
l’enquesta també els demanava què consideren que és la moda, quins són els seus 
condicionants a l’hora de vestir, etc. 
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Part de l’enquesta realitzada
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3.13.1. R E S U L T A T S

Gràfics de les respostes a l’enquesta enviada  

3.13.2. A N À L I S I   D E   R E S U L T A T S   I   
    E X T R A C C I Ó   D E   C O N C L U S I O N S
A partir de les 54 respostes (mirar annex 3) obtingudes a l’enquesta que vaig enviar he 

pogut conèixer, per sobre, l’opinió pública sobre la moda. A més a més, és important saber 
que el 40,7 % de les respostes eren de menors de 15 anys; mentre que un altre 40,7 % feia 
referència a persones d’entre 15 i 17 anys.

Principalment, la moda és vista com una tendència adoptada per una gran part de la 
societat i l’expressió de la personalitat d’una persona. Així doncs, coincidint amb la meva idea 
principal, el vestir té un poder comunicatiu. No obstant això, queda clar que tothom s’ha 
vist condicionat a l’hora de vestir alguna vegada en la seva vida. Majoritàriament, el motiu 
d’aquest és la societat (pel fet de no ser criticat), la residència (pel clima del lloc on vivim), a 
més dels estereotips. 

Finalment, trobem un llistat d’adjectius amb els quals podíem (o no) descriure els dos 
conjunts elaborats. El meu propòsit a partir del look 1 era expressar seguretat, elegància, 
sensualitat i llibertat; coincidint amb algunes de les característiques més votades. De les 54 
respostes, trobem que la gent percep aquest look com a: elegant (63% de les respostes), 
sensual (51,9%), liberal (35,2%), senzill (27,8%) i que aporta seguretat (33,3%). En canvi, en 
el segon conjunt jo volia transmetre l’elegància i la comoditat principalment, mentre que en 
les respostes predomina l’elegància (82,5%), la seguretat (51,9%), la llibertat (29,6%), etc. 
Característiques que podríem associar a aquest conjunt tot i no ser la fi principal.

Per tant, aquesta enquesta en relació amb la meva hipòtesi, permet comprovar que 
amb la roba podem atribuir unes característiques que definiran la persona que la porta.
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Anna Giramé Codina, una noia de 24 anys, és una antiga estudiant de disseny de la 
IED i l’actual dissenyadora de moda la línia infantil de nen de Massimo Dutti. Gràcies a una 
entrevista que vàrem tenir (mirar annex 5), vaig saber la seva opinió sobre la moda d’avui 
dia, una explicació del seu Treball Final de Grau i el poder comunicatiu de la roba. 

Des del seu punt de vista, la roba és l’expressió de la seva personalitat i té el poder de 
comunicar allò que la persona vol. La manera en què cadascú vesteix fa que el descrivim 
d’una manera o altra, tot i que moltes vegades ens veiem influenciats per l’estat d’ànim, la 
societat d’on vivim, etc.

El seu treball de final de grau, anomenat «La línea de la vida», començava amb aquest 
text escrit per ella: 

“Lápiz en mano, vamos construyendo nuestra propia línea de la vida, nosotros, 
a través de los hechos que van sucediendo día a día, vamos creando nuestra propia línea; 

con sus curvas, con sus turbulencias y con sus momentos de calma. Así mismo, nuestra línea,
 se cruza, se separa y se vuelve a encontrar con la gente que nos rodea. Así es, como, 
la humanidad, con sus marionetas y con su infinidad de hilos y líneas va tejiendo 

su propia historia”. 

El treball es basava en com la vida de les persones es va creuant i va creant un teixit; 
fent molta referència a les línies.

Collage d’imatges del TFG 
@annagirame
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5. C O N C L U S I O N S
Després de tot un estudi sobre la moda i els seus condicionants, he pogut comprovar 

que la meva hipòtesi inicial, «una de les nostres cartes de presentació és la manera en com 
vestim», és apropiada i correcta.

La relació que s’estableix entre la moda i la identitat personal és definida per la manera 
d’expressar-se. És a dir, el fet de vestir per si mateix no pot proporcionar una idea d’identitat, 
sinó que quan aquest està en conjunt amb la persona que ho vesteix s’estableix la relació. 
D’aquí que parlem del poder comunicatiu que té la moda.

Al llarg de la història de la moda trobem una gran quantitat de dissenyadors i 
dissenyadores que a partir de la seva marca o els seus vestits han volgut transmetre una idea. 
Gràcies a la meva recerca, he descobert que cases de luxe com ara Chanel, van començar amb 
una finalitat concreta: liberalitzar la figura de la dona, adaptar les peces masculines al cos 
femení, defensar la llibertat d’estimar a qui sigui, etc. Així doncs, darrere de tots els seus 
dissenys, hi ha un missatge a comunicar de manera no verbal.

D’altra banda, un dels objectius que em vaig marcar a l’inici del treball va ser la creació 
dels meus propis dissenys, fent el patronatge i la confecció d’aquests, plasmant allò que volia 
transmetre. En aquest punt, puc dir que em sento orgullosa i realitzada d’haver-lo complert, 
ja que era molt especial per a mi al mateix temps que la part més complicada. Tot i haver 
passat per moments en què el treball semblava no poder continuar, després d’acabar-lo, 
m’adono que en un temps podria reprendre’l. I és que no és un treball que tingui una sola 
porta oberta i cap via més d’investigació, sinó que podríem seguir-lo per allà on ens 
interessés, i aleshores arribar a una nova conclusió; com fixar-nos en una marca, una època, 
un estil en concret, etc.

Comunicar de manera no verbal una idea o concepte és un fet molt més complicat del 
que sembla. La meva col·lecció intenta transmetre a partir de les peces de roba, la meva 
identitat i la sèrie de característiques que he volgut atribuir-hi. De manera indirecta, tots ens 
veiem condicionats en vestir-nos, i ja sigui pel clima, la societat o l’època, no vestim de la 
manera que realment ens agradaria. 

La metodologia emprada al llarg del treball m’ha servit molt pel que fa a 
l’aprenentatge. Crec que ha estat la correcta, utilitzant una planificació prèvia i anar-me 
marcant un ordre a un temps determinat per cada punt.

Arran el formulari que vaig enviar a un nombre determinat de persones he pogut 
corroborar la meva hipòtesi; a la gran majoria de gent enquestada els hi han arribat les idees 
que jo volia comunicar amb els dos looks. Tant el primer conjunt com el segon pretenien 
donar un missatge de comoditat, llibertat, elegància i naturalitat. Deixant de banda la 
repressió, la superficialitat, la feblesa, la por, etc. 

Com a puntualització, m’agradaria deixar clar que l’ordre del sumari és una qüestió 
d’estètica, inspirada en una coneguda revista de moda que també m’agrada i que, per tant, no 
té cap funció més.

En definitiva, Lys acaba aquí i amb ell s’hi queda una petita part de mi. En l’àmbit 
personal em sento satisfeta i feliç de tota la feina realitzada i el resultat obtingut. En el 
moment en què vaig iniciar aquest treball em vaig plantejar un munt de dubtes que avui dia 
puc dir que he resolt. I finalment, puc dir que tinc clar què és el que m’apassiona, la moda.
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Després de tot el temps que ha passat des del moment en què vaig iniciar 
aquest treball, han passat tantes coses a la meva vida que podríem dir que m’han 
fet ser qui sóc jo, en aquest moment i avui dia. 

Principalment, agrair a totes les persones que m’han acompanyat durant 
aquest procés. A l’Elisa, la meva professora en l’acadèmia de tall i confecció, per 
donar-me tots els seus coneixements i implicar-se en mi tant com ha pogut. Per 
intentar-me fer millor i donar-me els consells més senzills i bonics.

A la meva princesa, la meva millor amiga, per donar-me suport des del 
primer moment i confiar en mi. Per donar-me ànims quan ja no tenia ganes i per 
saber què fer en cada moment. Ets essencial per la meva vida, gràcies!

A la meva família, als qui dedico tot el treball. Perquè han confiat en mi, 
m’han ajudat i han sabut ser-hi sempre. Per implicar-se i fer-me costat en tot 
moment, us estimo molt.

A l’Anna, i a totes les persones que han col·laborat, que en algun moment 
m’han regalat el seu temps i han posat una part d’ells en aquest treball. 

I finalment a tu, el meu refugi, si no res hauria estat possible. Donar-te les 
gràcies per ser-hi, per formar part de mi. Per ensenyar-me i ajudar-me. Perquè 
tot això ha estat una sort, i espero que mai acabi. Fins més a dalt del cel… 

I aquí acabo el meu projecte, que passat tot aquest temps, puc dir que m’ha 
fet créixer i aprendre tant. 
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