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El Museu del Disseny  
es vesteix de vint-i-un botó

és la mateixa que es va poder veure 
al Museu de les Arts Decoratives, 
abans instal·lat al Palau de Pedral-
bes, però al Museu del Disseny la 
cronologia es perllonga fins a la prò-
xima primavera. Dissenyadors de 
moda com Marta Esteban, Manuel 
Bolaño i Angel Vilda han donat di-
verses peces de les seves col·lecci-
ons més significatives, selecciona-
des prèviament per un comitè d’ex-
perts del sector. Les comissàries, a 
més, proposen lectures molt sugge-
rents col·locant una peça actual en-

tre vestits històrics, com és el cas 
d’un vestit de Txell Miras amb un 
marc folrat de tela a l’alçada de la 
cintura que evoca els vestits de 
cort del segle XVIII.  

Les col·leccions del Museu del 
Disseny seguiran de prop, a par-
tir d’ara, l’evolució del sector, 
perquè el museu ha firmat un 
acord amb el Consorci de Co-
merç, Artesania i Moda de Cata-
lunya perquè donin al museu els 
vestits guardonats a la passarel·la 
080 cada temporada.es

El centre enllesteix els preparatius per obrir el 14 de desembre

Tres imatges del trasllat des del taller de les peces d’El cos vestit 
fins als últims retocs que els fan dins les vitrines. PERE VIRGILI

DISSENY

Mentre les natges hiperbòliques de 
Kim Kardashian enfundades dins 
un vestit de nit negre a la portada de 
la revista Paper incendiaven la xar-
xa, Teresa Bastardes, cap de col·lec-
cions del Museu del Disseny de Bar-
celona, i els tècnics i restauradors 
del seu equip treballaven de valent 
per enllestir el muntatge de l’expo-
sició El cos vestit, una de les quatre 
mostres permanents del futur mu-
seu de les Glòries. No es pot dir que 
anaven de bòlit, per la delicadesa i la 
minuciositat amb què feien la feina. 
“Els vestits els van portar persones 
reals, estan fets a mida, i nosaltres 
hem d’interpretar les formes del cos 
de les persones que els van portar 
per ajustar-los als maniquins que 
les sostenen –diu Bastardes–. Cada 
cas és diferent. La durada del mun-
tatge d’una peça pot anar des de 
mitja hora fins a una setmana”.  

Els trucs que els restauradors fan 
servir perquè les peces no pateixin 
són molt meticulosos i passen com-
pletament desapercebudes per al 
públic. Al taller on es preparen les 
peces abans de pujar-les a les sales, 
en una processó de maniquins gai-
rebé surrealista, es col·loquen elàs-
tics sota la roba i es reforcen les 
parts del teixit que és més delicat de 
conservar. El taller de Bastardes i el 
seu equip recorda una macroins-
tal·lació artística. Hi ha un vestit 
històric amb petites plaques de vi-
dre al damunt i una màquina de va-
por al costat. Abans de fer interpre-
tacions arriscades del conjunt, Bas-
tardes l’explica: “És una peça molt 
delicada. Només es pot planxar amb 
vapor fred i aquests pesos”. 

Els trucs per modificar la silueta 
El vestit que Kim Kardashian por-
ta –poca estona– al reportatge de la 
revista Paper no entrarà en un mu-
seu únicament pel talent del disse-
nyador que el va crear, però les cor-
bes de l’empresària, model i actriu 
reflecteixen de ple la culminació del 
discurs d’El cos vestit. Des del segle 
XVI, homes i dones van fer servir la 
roba per modificar la silueta dels 
seus cossos, per ampliar-la, reduir-
la, perfilar-la i allargar-la –tot i que 
actualment els avenços de la cirur-
gia plàstica permeten crear els ma-
teixos efectes directament en el cos.  

Les crítiques a les cotilles, els mi-
rinyacs i els polissons han deixat de 
tenir sentit, perquè aquestes peces 
tornen a estar de moda. De fet, mos-
trar-los gairebé com a escultures al 
centre del recorregut serà una de les 
novetats d’El cos vestit. “La silueta 
s’ha comprimit i s’ha alliberat cícli-
cament”, subratlla Bastardes, la co-
missària de la mostra juntament 
amb Sílvia Ventosa. Aquesta mostra 
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El Sismògraf d’Olot serà 
la fira de referència de 

la dansa a Catalunya

ARTS ESCÈNIQUES

De festival local a mercat nacional 
El festival de dansa Sismògraf, d’Olot, es convertirà en 
el mercat de referència del sector de la dansa a Cata-
lunya. El certamen, que dirigeix Tena Busquets, serà a 
partir de la pròxima edició –que tindrà lloc del 24 al 26 
d’abril del 2015– la fira estratègica on es trobaran com-
panyies, professionals, programadors i públic amb l’ob-
jectiu d’acostar aquesta disciplina a l’espectador i fer 
que sigui més present a les programacions culturals, i 
fins i tot ajudar-la que faci el salt a l’estranger.  

Promocionar el talent existent 
Així com en teatre el referent és Tàrrega i en música 
ho és Vic, Olot serà l’epicentre català de la dansa. La con-
selleria i l’Ajuntament aportaran a parts iguals 300.000 
euros a la fira. “Tenim molta gent amb molt talent, pe-
rò necessitem més mercat per a la dansa, i això vol dir 
que la gent que fa programacions en el conjunt dels te-
atres, biblioteques i centres culturals trobin aquí el lloc 
per conèixer-la i programar-la”, va dir ahir el conseller 
de Cultura, Ferran Mascarell. La idea del certamen és 
“dissenyar una programació que permeti mostrar un 
ampli ventall de la creació de qualitat tant catalana com 
internacional, tant si és d’estrena com si no” i “trobar 
el terme mitjà entre les grans propostes internacionals 
o de gran format que ja es poden veure al Mercat de les 
Flors, als festivals Grec i Temporada Alta i les més emer-
gents o experimentals”, va dir Busquets.e
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El salt del Sismògraf de festival a fira estratègica es va 
presentar ahir a la conselleria de Cultura. ACN 


