
 

El vestit dels nostres avantpassats propersEl vestit dels nostres avantpassats propersEl vestit dels nostres avantpassats propersEl vestit dels nostres avantpassats propers    

Conferència a càrrec de RosaConferència a càrrec de RosaConferència a càrrec de RosaConferència a càrrec de Rosa----Maria Martín i RosMaria Martín i RosMaria Martín i RosMaria Martín i Ros    

La invenció de la fotografia per Nicéphore Niepce La invenció de la fotografia per Nicéphore Niepce La invenció de la fotografia per Nicéphore Niepce La invenció de la fotografia per Nicéphore Niepce 

el 1816 va permetre  tenir imatges reals de les el 1816 va permetre  tenir imatges reals de les el 1816 va permetre  tenir imatges reals de les el 1816 va permetre  tenir imatges reals de les 

persones i també de com anaven vestides.persones i també de com anaven vestides.persones i també de com anaven vestides.persones i també de com anaven vestides.    

Fins llavors se sabiFins llavors se sabiFins llavors se sabiFins llavors se sabia dels vestits dels avantpassats a dels vestits dels avantpassats a dels vestits dels avantpassats a dels vestits dels avantpassats 

per vestits antics conservats, però especialment per vestits antics conservats, però especialment per vestits antics conservats, però especialment per vestits antics conservats, però especialment 

per les representacions de la indumentària a la per les representacions de la indumentària a la per les representacions de la indumentària a la per les representacions de la indumentària a la 

pintura, l’escultura, el dibuix, el gravat, el vitrall, el pintura, l’escultura, el dibuix, el gravat, el vitrall, el pintura, l’escultura, el dibuix, el gravat, el vitrall, el pintura, l’escultura, el dibuix, el gravat, el vitrall, el 

brodat, etc. Majorment eren representacions de brodat, etc. Majorment eren representacions de brodat, etc. Majorment eren representacions de brodat, etc. Majorment eren representacions de 

com anaven vestides com anaven vestides com anaven vestides com anaven vestides les classes més poderoses i/o les classes més poderoses i/o les classes més poderoses i/o les classes més poderoses i/o 

adinerades. La fotografia era un art més adinerades. La fotografia era un art més adinerades. La fotografia era un art més adinerades. La fotografia era un art més 

assequible econòmicament i per tant va poder assequible econòmicament i per tant va poder assequible econòmicament i per tant va poder assequible econòmicament i per tant va poder 

reflectir la manera de vestir de classes més reflectir la manera de vestir de classes més reflectir la manera de vestir de classes més reflectir la manera de vestir de classes més 

populars. populars. populars. populars.     

Centrarem aquesta conferència en el vestit del Centrarem aquesta conferència en el vestit del Centrarem aquesta conferència en el vestit del Centrarem aquesta conferència en el vestit del 

segle XIX, des de mitjan segle, momensegle XIX, des de mitjan segle, momensegle XIX, des de mitjan segle, momensegle XIX, des de mitjan segle, moment de gran t de gran t de gran t de gran 

difusió de la fotografia fins el començament del difusió de la fotografia fins el començament del difusió de la fotografia fins el començament del difusió de la fotografia fins el començament del 

segle XX. Serà un recorregut pel vestit dels nostressegle XX. Serà un recorregut pel vestit dels nostressegle XX. Serà un recorregut pel vestit dels nostressegle XX. Serà un recorregut pel vestit dels nostres 

avantpassats propers.avantpassats propers.avantpassats propers.avantpassats propers. 

ddddilluns, 16 de juny a les 7h de la tarda (19h)illuns, 16 de juny a les 7h de la tarda (19h)illuns, 16 de juny a les 7h de la tarda (19h)illuns, 16 de juny a les 7h de la tarda (19h)    

Sala d’Actes de l’Arxiu Nacional de CatalunyaSala d’Actes de l’Arxiu Nacional de CatalunyaSala d’Actes de l’Arxiu Nacional de CatalunyaSala d’Actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya    

Jaume I, 33Jaume I, 33Jaume I, 33Jaume I, 33----51 51 51 51 ----08195081950819508195----Sant Sant Sant Sant Cugat del VallèsCugat del VallèsCugat del VallèsCugat del Vallès    


