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1. Crèdits de l’exposició
Exposició itinerant organitzada per
l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona i el Museu
de Badalona

Comissariat
Joan Mayné, Núria Sadurní

Coordinació
Margarida Abras, Francesca García, M. Dolors Nieto (Museu de Badalona)
Carme Rius, Teresa Reyes, Glòria Iranzo (Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de
Barcelona)

Producció
Museu de Badalona

Recerca i documentació
Núria Sadurní, M.Dolors Nieto

Textos
Núria Sadurní, Margarida Abras

Disseny
Joan Mayné

Disseny gràfic
Albert Navarro

Audiovisuals
Clara Forn, Alberto Marcos, Antonio Álvarez

Realització
Serveis Generals de Decoración, SL
Print It!
Paola Ibaceta, Jonathan Torres

Modista
Valentina García

Col·laboracions tècniques
Paola Ibaceta, Jonathan Torres
Francisco Ruíz

Assegurança
AXA ART

Transport i muntatge
TRIFUSIÓ projectes culturals

Procedència de les peces
Museu de Badalona
Museu de Cardedeu
Família Almera
Família Vives i Vidal
Manent Casanovas, SA (Janira)
Sara Pulido, llenceria Dora

2. Presentació de l’exposició
Aquesta exposició explora el món de la roba interior des del segle XIX fins al XXI.
Aquestes dates engloben una de les etapes més revolucionàries de la història de la
roba íntima, que ha patit profunds canvis al ritme de les transformacions socials,
econòmiques, tecnològiques, estètiques i dels sistemes de valors.
Es mostren sobretot peces quotidianes, molt lluny dels models exclusius que se solen
exposar, però precisament per això s'han escollit, perquè són molt representatives de
la societat i dels seus criteris morals. La major part pertanyen al Museu de Badalona,
però també n’hi ha d’altres museus i d’alguns particulars que hi han volgut participar.
Moltes gràcies a tots.
Encara que no s’ha ignorat la roba interior masculina, és innegable el predomini de la
femenina, que ha canviat molt més d’acord amb els rols que la societat ha atribuït a
cada gènere.
L'exposició, proposada i desenvolupada pel Museu de Badalona i produïda
conjuntament amb la Diputació de Barcelona, està pensada per ser itinerant. El seu
abast és ampli i universal: una reflexió sobre el cos com a instrument de projecció
social i sobre la fina línia que, segons el moment i la personalitat de cadascú, marca
on comença i on acaba la intimitat.

3. Contingut de l’exposició
L’exposició Intimitats. La roba interior del segle XIX al XXI està concebuda com un viatge a
través de més de dos segles d’història de la mà de la roba interior, per donar a conèixer, entre
altes aspectes:
-

Els perquès s’utilitza la roba interior, quins criteris a part dels pròpiament funcionals són
els que han determinat i determinen les seves característiques.

-

L’evolució que ha sofert en els darrers 200 anys en el seu patronatge, tipus de teixits,
confecció, tot remarcant com aquesta evolució s’ha produït d’acord amb els progressius
avenços tecnològics que han contribuït a marcar importants diferències entre la roba
interior que s’utilitzava durant el segle XIX fins l’actualitat.

-

La influència tan notable que el món de les idees, de la religió, del sistema de valors i
de la moral té i es manifesta en el disseny de la roba interior, així com en la manera de
concebre els rols dels gèneres masculí i femení.

Més d’un centenar de peces femenines i masculines procedents dels propis fons del Museu de
Badalona, del Museu Tomàs Balvey de Cardedeu i de col·leccions particulars, que
descobreixen l’evolució de peces encara habituals (calces, calçotets, mitges, combinacions...),
però, també d’altres que han caigut en desús tot i tenir un paper fonamental en el vestuari dels
nostres avis (lligacames, cinturó sanitari o draps higiènics).
Els continguts de l’exposició s’han estructurat en sis espais i/o àmbits que corresponen a sis
èpoques, definides conceptualment dins de períodes, limitats per anys que són només
indicatius i no s’han d’entendre com a dates exactes. De fet, l’ús o el desús de moltes peces es
produeix al llarg de lapses de temps força amplis, de la mateixa manera que l’acceptació d’un o
altre model varia molt en funció de cada territori, però també en funció dels gustos personals.

Intimitats també incorpora embolcalls i elements gràfics relacionats amb la roba
interior, així com un ampli recull d’imatges que es poden veure en format digital a
través de diverses pantalles.
Els àmbits en que està subdividida l’exposició són:
I. La intimitat augmentada (1800 – 1880

II. La intimitat encotillada (1880-1914)

III. La intimitat al descobert (1914-1940)

IV. La intimitat exuberant censurada (1940-1960)

V. La intimitat alliberada (1960-1990)

VI. La intimitat exhibida (1990-2015)

