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Una exposició al Victoria and Albert explica la història de la roba interior des del 1750 fins ara

De lapell almuseu

RAFAEL RAMOS
Londres. Corresponsal

E
lMuseuV&AdeLon
dres va desestimar de
comprar i exposar els
vestits de Margaret
Thatcher perquè no

tenien “valor cultural”. No és el
cas,però,dediversoscentenarsde
calces, calçotets, cotilles, sosteni
dors, mirinyacs, pijames, cossets,
lligacames i tangues que han tin
gutperamosdesde la reinaVictò
ria fins aKateMoss, i des deGwy
neth Paltrow fins a David Beck
ham, i s’exhibeixen a partir
d’aquesta setmana en una mostra
dedicadaa l’evolucióde la roba in
teriorenelsúltimsdosseglesimig.
A través de duescentes peces,

fotografies i anuncis publicitaris,
l’exposició, titulada Undressed
(Desvestits), estudia la relació en
tre la roba íntima i els costums,
moralitat, sexualitat, innovació,
canvis tecnològics, teixits,modes i
formes corporals de les diferents
èpoques. I és aquesta connexió

cultural el que li ha donat el visat
perentraralmonumentalVictoria
andAlbertquelivaserdenegata la
dama de ferro (seria curiós, per
cert, sabercomera la roba interior
que portavaMaggie, i si els soste
nidors feien joc amb les seves fa
mosesbossesdemà).
La mostra, patrocinada per la

firma de llenceria Agent Provoca
teur i ladecosmèticaRevlon, faun
recorregut històric des del 1750

fins a l’actualitat que permet ob
servar com de vegades ha tingut
més pes la discreció i de vegades
l’exhibicionisme, segons com la
comoditat i segons com la sexua
litat, la magror gairebé anorèctica
o bé les formes voluptuoses,
quines peces fan servir els espor
tistes, la gent gran i les dones em
barassades.
La faiçóde cotilles, bombatxos i

culots s’ha fet gran i petita en fun

ció del que la cultura i la moda de
cada tempshanconsiderat la figu
ra ideal, si l’expectativa en unmo
ment donat és que homes i dones
desenvolupin la forma del seu cos
a còpia dedieta i exercici o que els
la modelin els sostenidors i cal
çotets, si la roba interior hi és per
ensenyarlaohaderestarenl’ano
nimat.
El visitant, dins d’aquest sugge

ridor passeig per les sales del mu

seu, es troba l’icònic vestit trans
parent de Liza Bruce que va con
tribuir a fer famosa una joveneta
Kate Moss, amb el d’estil trompe
l’oeil, blanc de punt, amb el qual
l’actriu Gwyneth Paltrow va cau
sar sensació ensenyant carn, amb
els calçotets de l’exfutbolista Da
vid Beckham, i els que van posar
demoda els rapers afroamericans
que duien els pantalons caiguts
perquèesveiés lamarcade la roba
interior,CalvinKleinoelque fos.
Però no tot és contemporani i

sexi, a Desvestits, perquè també a
les vitrines també hi ha els bom
batxosdemussolinaqueacomen
çaments del segle XIX portava la
mare de la reina Victòria, i les cal
ces i sostenidors que formaven
part del vestuari de les dones tre
balladoresbritàniquesdelesfàbri
ques tèxtils, quan es tractava de
buscar la funcionalitat i no de po
sarse tanga o ensenyar la tira dels
sostenidors.
Hihallocalmuseuperalamoda

andrògina dels anys vint, quan les
cotilles estaven dissenyades per
dissimular els pits en comptes de
realçarlos, pera les corbes seduc
tores a l’estilMarilynMonroe, per
al revolucionari i màgic Wonder
bra de fa trenta anys, calces de
puntes deprincipis delXX, el tan
ga original del 1978 creat perRudi
Grenreich quan es va prohibir ba
nyarse despullat a les platges de
LosAngeles,elssostenidorsdetei
xits alternatius a causa de l’escas
setat dematerials tèxtils durant la
PrimeraGuerraMundial, calcetes
concebudes per fer pujar el cul i
calçotets adreçats als gustos de la
comunitat gai, dels quals va serpi
onera la marca anglesa Dean Ro
gers, per als eslips, els bòxers i la
llenceria sexualitzadaqueha con
vertit Kim Kardashian en una ce
lebritat.
La roba interior és luxe, desig,

moda, innovació, manipulació del
cos i tambécultura.!
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Un treballadora del museu ajusta unes peces abans no s’inauguri la mostra, aquesta setmana a Londres

Bòxers, tangues i cotilles coma icones culturals
!El Victoria andAlbert té la
millor col∙lecció de tèxtils de
tot el RegneUnit, i al seu fons
d’armari ja hi havia roba
interior de reis i aristòcrates.
Ara l’enriquirà donanthi un
tocmésmodern, perquè ha
arribat a un acord ambmo
distes i dissenyadors per
quedarse amb seixanta peces
contemporànies que aparei

xen a l’exposicióDesvestits.
L’objectiu és que generacions
futures puguin estudiar els
sostenidors, calces i calçotets
que es portaven a la primera
meitat del segle XXI amb la
mateixa curiositat que nosal
tres observem les cotilles i
mirinyacs que es posaven les
nostres àvies, i analitzar les
fascinacions,manies, modes,

hàbits, tendències i obsessi
ons a través del prisma de la
roba interior, l’èmfasi per
estar prim, l’anorèxia, l’exhi
bicionisme, la compressió de
les cintures, lamida dels pits,
la influència de les revistes, la
televisió i els anuncis publici
taris en el que se suposa que
ha de ser el cos ideal en l’ima
ginari col∙lectiu.

La clau és la relació
entre la roba interior,
lamoral, lamoda, la
imatge corporal i la
cultura de cada època

Amorsdelmésenllà

César&Cleopatra

Autor:EmilioHernández
Direcció:MagüiMira
Llocidata:TeatreRomea(14/
IV/2016)

JOAN-ANTON BENACH

Dosmilanysdesprésd’haverseco
negut, Juli Cèsar, el que va acabar
cosit a ganivetades, i Cleòpatra, la

reinad’Egipte,perquiaquell ialtres
il∙lustres romans van perdre la xa
veta, han tornat del més enllà. El
més enllà, com és sabut, és ple de
boires espesses, com les que envol
ten els àngels en alguns Pastorets
del país, de manera que els núvols
des d’on emergeix la parella anun
cienunaplujad’ingenuïtats.
César&Cleopatra, el textd’Emilio
Hernández, en efecte, no s’està de
jugar amb els anacronismes obvis
derivats de la idea central de la co

mèdia i, així, els dos personatges
històrics beuen whisky, consulten
la tauleta i, quan el romà li recorda
com es diu, l’egípcia li respon “Ay
César,César... tienesnombredeen
salada”. I el públic, encara que en
part ignori l’especialitat de la cuina
francesa, riudebonagana.
També ho farà en cada retret

amable que es llancin mútuament
els dos personatges. Es podria dir
que César & Cleopatra gaudeix
d’unagràciaimmanentacausadela
impossiblesituacióqueplanteja.La
comèdia ofereix disputes inno
cents, la primera de les quals gira a
l’entorndelacapacitatamatòriadel
romà, que pel que diu l’autor va ser

inesgotable i, pel que replica la da
ma del Nil, supeditada sempre als
interessospolítics imilitars.Tot i la
trivialitat dels diàlegs, nodeixende
reflectir un esforç documental de
l’autor,ques’haservitde lahistòria,
la llegenda i els mites per omplir la
comèdiadenomspropisque,emte
mo,se’lsenduràlaventadadefrivo
litat que escombra la representació
fins al final. Pensar que la comèdia
pot acomplir una funció didàctica
més enllà del que van mostrar les
pastisseres produccions de Holly
wood, seriaunerror.
Mentre Emilio Gutiérrez Caba

resol prou bé el seu compromís ce
sari ambuncertcinisme, laCleòpa

traÁngelaMolina, que honora tota
una nissaga artística, cantant al
principiunaàriadeHändel,es limi
taaunpaperd’estilitzat figurí juve
nil, i a voler ser, potser, una revela
ció teatral, la qual, en tot cas, node
passaria uns termes purament
plàstics. LadirecciódeMagüiMira
s’ha mostrat impotent per millorar
la qualitat interpretativa de la bona
actriu cinematogràfica. Una impo
tència directora que esdevé un fra
càs clamorós a l’hora de dirigir els
encontres entre els personatges
“eterns” iels“reals”–undiscret Cè
sar (Ernesto Arias) i una eficient
Cleòpatra (Carolina Yuste)– en un
espaiescènicesbatanat, inútil.!

CRÍT ICA DE TEATRE

TENIU UNA GALERIA D’IMATGES
DE L’EXPOSICIÓ A
http://bit.ly/1SlfE76


