
 
 

 
 
Curs Introducció a la història del vestit 
 
 
Descripció del curs 
 
Aquest curs proposa un recorregut per la història del vestit, des de l’Antiguitat fins als nostres 
dies. Estructurat en diverses sessions, es combina la història amb d’altres aspectes del vestit 
com la creació contemporània o el seu tractament com a patrimoni. L’exposició de vestits del 
Museu del Disseny,  “El cos vestit. Siluetes i moda (1550-2015)” permetrà observar alguns 
d’aquests vestits històrics. A través de les diverses sessions es coneixerà l’evolució de les 
formes dels vestits occidentals i com aquestes enllacen amb la creació contemporània, que es 
nodreix sovint de les formes històriques. A més, es comptarà amb la presència d’especialistes 
en la matèria, així com amb la visita d’un creador contemporani. 
 

Curs impartit per Laura Casal-Valls, amb la col·laboració de Sílvia Rosés, Sílvia Ventosa i Teresa 
Bastardes.  

Del 5 de novembre de 2015 al 27 de gener 2016 
 
 

 



 
 

1- El vestit, des de l’Antiguitat fins al segle XIV   
5 de novembre de 2015 
Professora: Laura Casal-Valls 

 
En aquesta sessió recorrerem la història del vestit des de les primeres manifestacions 
de l’Antiguitat,  Mesopotàmia, Pèrsia, Egipte, Grècia , Roma, passant per les primeres 
cultures cristianes i l’Edat Mitjana, fins al segle XIV. 
 
A través d’aquest recorregut s’observaran dues tendències clares, la del vestit 
drapejat, format per la superposició de capes i de roba, i la del vestit cosit i ajustat, 
amb un plantejament més antropomòrfic. Ambdues tendències s’aniran influenciant i 
es faran presents al llarg de la història, a la vegada que s’anirà observant com, cada 
vegada més, les peces de vestir es feien més anatòmiques, buscant noves solucions 
per a cobrir el cos. 
 
El recorregut es durà a terme a través de fonts iconogràfiques, com ceràmica, relleus, 
gravats, pintures murals, escultures o miniatures, però també a través de l’observació 
d’imatges de peces conservades, en el cas que això sigui possible. 
 

 

2- L’aparició de la moda, del segle XIV al Barroc  
12 de novembre 2015 
Professora: Laura Casal-Valls 
 

El segle XIV implicà un moment de canvi, en el qual les formes anatòmiques del vestit 
conduïren ja a una clara diferenciació sexual de les formes del vestit. Alguns 
historiadors afirmen que la història de la moda neix durant el segle XIV, que significa 
un impàs entre el vestit drapejat i plantejat per capes i el vestit anatòmic confeccionat 
a partir de patrons.  
 
En aquesta sessió coneixerem quines eren les peces que vestien homes i dones, 
s’observaran les variacions d’alguns vestits clau de l’època, com el gipó, i coneixerem 
la moda del  ducat de Borgonya, que influencià les modes europees del moment. 
 



 
 

Els segles XV, XVI i XVII es caracteritzen per les modes luxoses de les grans monarquies 
absolutistes. Homes i dones tenien ja les modes completament diferenciades, i les 
estructures interiors dels vestits prenien cada vegada més protagonisme.  
 
S’observarà la moda a través de pintures i escultures de les diferents èpoques, i es 
tindran en compte també algunes de les peces que s’han conservat. 
 
 
3- L’evolució de la moda als segles XVIII-XIX   

19 de novembre 2015 
Professora: Laura Casal-Valls 
 

Durant el segle XVIII el vestit arribà a formes insospitades, passant des de l’artifici més 
exagerat fins a la més absoluta simplicitat, fruit de la fi de l’Antic Règim, propiciada per 
la Revolució Francesa i del triomf de la burgesia. Aquests canvis arriben fins als inicis 
del segle XIX, quan els capricis de la moda tornen a dominar de nou la història. 
La revolució industrial, que tingué lloc a l’Europa de les darreries de segle XVIII i, de 
manera més generalitzada, a principis del segle XIX, generà un nou panorama 
econòmic i social.  
 
Aquest context comportà una nova manera de consumir que influí de manera directa 
el comerç del vestit. París s’havia erigit com la gran capital europea del moment, i 
esdevingué també el centre de la moda. A mitjans de segle aparegueren els primers 
grans noms de la creació de moda, també a la capital francesa. 
 
Són molt nombroses les imatges que ens arriben d’aquella moda, tant a través de 
figurins, com de pintures i fins i tot de fotografies. Es tindran en compte tots aquests 
suports així com també els vestits conservats. 
 
Es visitarà la part corresponent de l’Exposició “El cos vestit. Siluetes i moda (1550-
2015)” 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4- Les estructures interiors dels segles XVIII al XX   
26 de novembre 2015 
Professores: Laura Casal-Valls i Sílvia Ventosa 
 

Tots els canvis en la silueta i en les formes de la indumentària estan acompanyats per 
la modificació d’estructures interiors com el mirinyac, el polissó o la cotilla. En aquesta 
sessió es descobriran aquestes estructures i les seves implicacions socials. 
Mentre en les sessions anteriors s’haurà vist com el vestit passa de la superposició de 
capes i drapejats a una forma cada vegada més relacionada amb l’anatomia, gràcies a 
l’aparició d’un patronatge cada vegada més elaborat. En aquesta sessió es descobriran 
les estructures i els artificis que feien possible les formes exagerades que sovint 
caracteritzen la moda. 
 
En aquesta sessió pujarem a l’exposició per poder observar els vestits del període. 
 
 
5- Vestit i patrimoni.   

3 de desembre 2015 
Professora: Teresa Bastardes 
 

Avui en dia els vestits històrics han passat a formar part d’un patrimoni molt valuós. En 
aquesta sessió coneixerem el museu entre bambolines: què comporta conservar els 
vestits? Quines problemàtiques tenen? Per què és important conservar-los? 
 
Conduïda per la cap de col·leccions del Museu del Disseny, Teresa Bastardes, aquesta 
sessió obrirà les portes a una nova visió del vestit com a objecte històric: la seva 
dimensió patrimonial. 
 
Es visitaran les reserves del museu i el Centre de Documentació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6-  Els primers creadors, segles XIX i XX  
10 de desembre 2015 
Professora: Laura Casal-Valls 
 

La moda no escapà de les noves aspiracions de la burgesia, establerta ara com a classe 
dominant, i es generalitzà un nou concepte de modernitat. El desenvolupament de la 
indústria, l’aparició d’una nova manera de consumir i el nou panorama comercial 
propiciaren un nou model de creació de vestit, en el qual el nom del creador es 
consolidava com un valor afegit a la peça. 
 
En aquesta sessió es descobriran els primers noms que protagonitzaren aquesta alta 
costura incipient a París, però també els primers grans noms de la modisteria catalana, 
recentment recuperats, i s’observarà com ja a les darreries del segle XIX a Barcelona 
s’inicià un procés de consolidació de la moda que s’estendria al llarg del segle XX. 
 
Tenint en compte la gran quantitat de peces exposades a “El cos vestit.  Siluetes i 
moda (1550-2015)” que corresponen al període estudiat, es comentaran durant la 
segona part de la sessió. 

 

 
7-  L’esclat de l’Alta costura al segle XX .   

17 de desembre 2015 
Professora: Sílvia Rosés 
 

Els primers creadors, apareguts durant la segona meitat del segle XIX, permeteren 
l’esclat  d’ un nou concepte de moda: l’Alta costura. Aquesta, que es consolidà durant 
el segle XX, estigué protagonitzada per alguns noms que han arribat als nostres dies. 
 
A través d’aquesta sessió, conduïda per Sílvia Rosés, es coneixeran aquests grans noms 
de l’Alta costura, no només internacional, sinó també catalana i espanyola i s’estudiarà 
l’evolució de la moda durant aquest segle a partir de les seves col·leccions i biografies.  
 

Es farà el recorregut corresponent a aquest període de l’exposició “El cos vestit. 
Siluetes i moda (1550-2015)”. 

 



 
 

8- El Prêt-à-porter i les passarel·les, segles XX i XXI   
14 de gener 2016 
Professora: Laura Casal-Valls 
 

L’evolució del consum i els nous ritmes productius provocà l’aparició de l’anomenat 
prêt-à-porter, que oferia moda confeccionada per talles i a preus assequibles per a una 
majoria. L’aparició d’aquestes noves formes de consum de moda incidiren plenament 
en la nova indústria, que arribà al que avui es pot anomenar fast fashion.  
En aquest context i, de manera més o menys paral·lela, sorgeixen les grans passarel·les 
de moda, concentrades en algunes de les principals ciutats mundials. Quin paper 
tenen a dia d’avui aquestes passarel·les? Es pot seguir parlant d’Alta costura? On ha 
quedat la producció casolana del vestit?  
En aquesta sessió, a més, es farà un acostament a la cultura del retro i del vintage i a la 
nova moda craft. 
 

Es visitarà la part corresponent de l’Exposició “El cos vestit. Siluetes i moda (1550-

2015)” 

 
 
9- Les imatges de moda.   

21 de gener 2016 
Professora: Laura Casal-Valls i Sílvia Ventosa 
 

Al llarg de la història la promoció i la difusió d’una determinada imatge de moda ha 
estat fonamental. Les nines pandora, els figurins, la fotografia o l’aparició de 
personalitats com les models o actors i actrius han estat alguns dels recursos emprats 
per promocionar-la. Així mateix, darrere cada tipologia de vestit s’hi amaga un 
determinat missatge (poder, feminitat, elegància, joventut...) que es transmet a partir 
d’una determinada imatge de moda. En aquesta sessió s’observaran els rols, les 
finalitats i el tipus d’imatge difós en cada període. 
 
Es farà una visita a l’exposició “Fotografia de Moda” del Museu del Disseny. 
 
 
 
 
 



 
 

10- Pensar la col·lecció. L’experiència d’un dissenyador actual  
28 gener 2016 
Professora: Laura Casal-Valls i creador convidat  
 

En aquesta darrera sessió tindrem l’oportunitat de conèixer com treballa un creador 
per tal de planificar i crear una col·lecció de peces, de conversar amb ell i entendre 
quin és el panorama actual de la creació, quines són les seves exigències i quines les 
seves oportunitats. 

 

30h, 10 sessions de 3 hores.   
Dates: 5 de novembre de 2015 a 27 de gener 2016 
Horari: de 17h a 20h  

 
 

Preu del curs: 150 € 
Estudiants : 120 € 
Inscripcions i pagament al  web  www.museudeldisseny.cat 
 

http://www.museudeldisseny.cat/

