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Resum 

“60’s vibes” és un projecte fotogràfic que pretén reivindicar l’empoderament de la dona i 

mostrar l’estètica dels anys seixanta a través d’una editorial de moda. Es vol comunicar un 

missatge que convidi a la reflexió. El resultat del projecte són quinze fotografies que 

mostren una narrativa amb un significat propi i un discurs visual.  

Resumen 

“60’s vibes” es un proyecto fotográfico que pretende reivindicar el empoderamiento de la 

mujer y mostrar la estètica de los años sesenta a través de una editorial de moda. Se quiere 

comunicar un mensaje que invite a la reflexión. El resultado del proyecto son quince 

fotografías que muestran una narrativa con un significado propio y un discurso visual.  

Abstract 

"60's vibes" is a photografic project with the main aim of claiming the woman's 

empowerment and show the 60's aesthetic through a fashion editorial. It is wanted to 

communicate a message that invites reflection. The project result are fifteen photografies 

that show a narrative with its own meaning and a visual speech.  
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Glossari de termes 

Atrezzo                       Conjunt d’elements de l’escenografia d’un espai 

Body Art                     Art corporal. S’utilitza el cos humà per a pintar-hi 

Esmòquing              Jaqueta formal sense estructura. Té solapa i normalment és de color 

                                    fosc 

Eyeliner                      Cosmètic que s’utilitza per perfilar el contorn dels ulls 

Fitting                         Proves de vestuari en una desfilada de moda. Se n'ocupa l'estilista 

Freelance                    Treballador independent, autònom 

Fulard                         És un tipus de mocador que es porta com a accessori de moda 

Glamour                     Encant, atractiu 

Jeans                           Pantalons texans 

Jet Set                         Classe social formada per gent amb una bona posició econòmica 

Jumpsuit                     Peça de vestir femenina que combina un cos i un pantaló 

Leotards                    Indumentària que cobreix des de la cintura fins als peus. Normalment 

                                   són de llana 

Look                          Imatge o aspecte de les coses                  



 IX 

Minifaldilla               Faldilla molt curta que queda per sobre dels genolls 

Online                       En línia 

Outfit                        Vestimenta completa d’una persona 

Oversize                    De gran tamany 

Pantaló acampanat Estil de pantaló de tall recte fins als genolls i que després  

                                   s’eixampla amb forma de campana fins als peus   

Photoshop                  Programa d’Adobe dedicat al retoc fotogràfic 

Polièster                    Fibra sintètica utilitzada per fabricar teixits resistents 

Prêt-à-porter       Vocable francès que significa “apunt per portar”. Creat per donar   

                                  una imatge més positiva a la roba de producció en sèrie 

PVC                          Policlorur de vinil utilitzat en els revestiments dels teixits per donar un 

                                  aspecte brillant  

Sahariana           Jaqueta de teixit fort inspirada en el safari. De colors marró, beix i 

                                  caqui 

Showroom        Espais amb diferents col·leccions de moda i accessoris que tenen 

                                  com a objectiu llogar els seus productes 

Suèter                       Tipus de jersei de llana. Generalment de coll rodó i amb mànigues 

Tallat bob                 Tallat de cabell curt  
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Tupè                         Tipus de pentinat popularitzat a la dècada de 1950 

Vestit camiser          Vestit d’estil clàssic desestructurat. Té una caiguda lleugera 

Vintage                     Objecte o accessori antic 

Waterproof               Resistent a l’aigua  

Workflow                 Flux de treball 
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1. Introducció 

“60’s vibes” és una editorial de moda que pretén provocar una reflexió i sensibilització  

reivindicant l’empoderament femení. Per això, s’ha escollit realitzar l’editorial sobre 

l’estètica dels anys 60, ja què va ser una dècada en que les dones es van imposar a la 

societat i com a conseqüència la seva manera de vestir va canviar. L’alliberament de la 

dona es va veure reflectit a través de la moda.  

Amb el conjunt de fotografies es pretén crear una narrativa i significat propi. És a dir, 

explicar una història que s’entengui de forma cronològica. Es vol mostrar a través de les 

imatges l’estètica dels anys 60 i com la dona es va empoderant i alliberant, fet que es veu 

reflectit en la seva actitud i vestimenta.  

Per tal de poder transmetre correctament el missatge a través de l’editorial s’ha realitzat una 

recerca d’informació sobre la moda dels anys 60, el rol de la dona en la societat d’aquella 

època i l’empoderament femení. També s’ha volgut conèixer els passos que s’han de seguir 

per elaborar una editorial de moda de manera professional.  

Així doncs, amb el projecte es vol aconseguir explicar una història a l’espectador i 

comunicar un missatge que convidi a la reflexió i tingui una finalitat útil per a la societat.  

Després d’haver agafat referències i documentar-me, comença la part pràctica del treball. 

Aquesta consisteix en la realització d’una editorial de moda. El projecte es compon per 

quinze fotografies dividides en quatre apartats que corresponen a quatre tendències de 

moda diferents.  

El treball es desenvolupa seguint tres passos: la preproducció, la producció i la 

postproducció. 

El primer pas, la preproducció, es basa principalment en la part de recerca. També consta 

de la concepció general del projecte i de la ideació de les diferents fotografies que formaran 

part de l’editorial. En aquest punt és imprescindible posar-se en contacte amb les diferents 

escoles de models, perruqueria i maquillatge que col·laboraran amb el projecte per tal de 

quadrar agendes i crear un pla de treball en funció de la seva disponibilitat. 

Pel que fa a l’apartat de producció, aquesta consisteix en la realització de les fotografies. A 

l’hora de realitzar-les, s’ha intentat mostrar una clara diferència entre les quatre tendències 
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de moda i també en la planificació i disseny dels 4 sets. També s’ha intentat que les models 

tinguessin una actitud diferent al llarg de totes les imatges.  

I per últim, a l’apartat de la postproducció s’hi troben els passos d’edició i retoc de cada 

una de les fotografies mitjançant els programes corresponents. 

Seguidament, s’elabora una anàlisis personal sobre si s’han aconseguit les imatges tal  com 

s’havien ideat inicialment. També es du a terme un treball de camp realitzant una breu 

enquesta a un grup de deu persones per tal de saber si les fotografies del projecte han 

aconseguit transmetre correctament el missatge que es volia.  

Finalment, s’exposen les conclusions finals en relació amb els objectius marcats inicialment 

i l’aprenentatge personal. També s’hi exposen les possibles ampliacions del projecte i la 

difusió de l’obra fotogràfica.  
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2. Definició dels objectius i abast 

2.1. Objectius principals  

L’objectiu principal del treball és mostrar l’empoderament femení a través d’una editorial 

de moda inspirada en els anys 60.  

Així doncs, es busca analitzar la moda femenina dels anys 60 i el rol de la dona en la 

societat d’aquella època per tal de comunicar correctament el missatge.  

Posteriorment, dissenyar i dur a terme la sèrie fotogràfica mostrant un estil propi i un 

discurs visual conceptual. Es pretén exposar per una banda, les tendències de moda de la 

dècada en qüestió, i per l’altra, mostrar una història a través de les fotografies i que 

aquestes s’entenguin cronològicament.  

2.2. Objectius secundaris  

Com a objectius secundaris, es busca que l’autor assoleixi: 

- Realitzar la sessió fotogràfica amb la col·laboració d’una escola de maquillatge, 

perruqueria i amb una agència de models 

- Profunditzar en el procés creatiu d’una editorial  

- Realitzar un lookbook amb les fotografies 

- Realitzar una enquesta per saber si s’ha transmès correctament el missatge de 

l’editorial 

 

2.3 Abast 

L’abast del projecte recau en una recerca i estudi previ sobre les bases teòriques principals 

amb l’objectiu de portar a terme l’editorial de moda. Posteriorment, la producció del 

projecte, és a dir, la realització de la sessió fotogràfica de moda. I finalment, la seva edició i 

difusió de l’obra.   

El projecte va dirigit a un sector de la societat interessat per la moda o la fotografia. 

Concretament, a un target que va dels 20-35 anys.  
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3. Anàlisi de referents 

Els referents que es mostren a continuació són diferents obres que han sigut una influència i 

inspiració pel projecte en qüestio. Aquests es basen en disciplines de diferents àmbits, com 

són: els editorials de moda, la fotografia, els videoclips musicals i la pintura. 

3.1. Editorials de moda 

Com es tracta d’un treball aplicat, els principals referents del projecte són editorials de 

moda. 

“Magnificent Obsession” de Peter Lindbergh 

“Magnificent Obsession” és una editorial de moda publicat a la revista Vogue d’Estats 

Units l’any 2010. Està dirigit per Grace Coddington, l’exdirectora creativa de la revista i 

fotografiat per Peter Lindbergh. (Chloe, 2010 

El tema de l’editorial gira entorn dels anys 60 i està protagonitzat per Natalia Vodianova i 

Ewan Macgregor. En ell es mostren elements i peces de vestir típiques de l’època, com per 

exemple els vestits amb molt de vol o els pentinats amb molt volum. (Chloe, 2010) 

Pel projecte se n’extreu la manera en què aconsegueix mostrar com era la moda dels anys 

60 i la seva estètica. També explica molt clarament una història de forma cronològica, fet 

que es vol aplicar en el projecte.  

 

Fig. 3.1.1. Exemple de fotografia. Font: Peter Lindbergh, 2010 
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 “Le Petit-fils de La Môme Bijou” d’Eli Trivino 

“Le Petit-fils de La Mome Bijou” és el primer editorial de la fotògrafa Eli Trivino, realitzat 

conjuntament amb l’estilista Mario Ville. En ell, es mostra al model ficant-se a la pell del 

nét de La Mome Bijou, una dona famosa a París durant la dècada dels anys 30. Aquesta va 

ser retratada pel fotògraf hongarès Brassaï una nit de 1933 en el Bar de la Luna de París. 

Inspirats per aquesta sessió de fotos, l’Eli i el Mario volien transmetre amb les fotos del seu 

editorial la mateixa estètica sòrdida i aura de misteri de La Mome Bijou. (Taranilla, 2020) 

És interessant com l’editorial està centrat en un personatge concret d’una època i com 

mostra la seva estètica. També crida l’atenció com els colors de les peces de vestir del 

model contrasten amb el color negre del fons. D’aquest editorial se n’extreu l’ús de teles 

per fer de fons i els colors llampants, tant per la roba com pel maquillatge.  

 

Fig. 3.1.2 Exemple de fotografia. Font: Eli Trivino, 2020 

 

“Mind the Gap” de Paula Ferragut 

Paula Ferragut presenta amb el seu primer editorial tres problemes de la societat actual: el 

codi binari de gènere, la hipersexualització de la dona i l’escalfament global. Relaciona 

aquests problemes amb el moviment rizoma, un corrent de pensament filosòfic 

desenvolupat per Gilles Deleuze i Félix Guatarri. (Villaescusa, 2020) 

L’editorial està inspirat en el Londres dels anys 80, ja que va ser una època de 

redescobriment i d’efervescència cultural, en la qual la moda va patir una gran evolució i hi 
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va haver grans canvis en els rols de gènere. (Villaescusa, 2020) 

D’aquesta editorial destaco l’ús creatiu de la il·luminació. Se n’extreu la utilització de la 

roba per a transmetre un missatge concret i els fons llisos, sense textura.  

 

 

Fig. 3.1.3. Exemple de fotografia. Font: Paula Ferragut, 2020 

 

“Always yours” de Victor Supertramp 

Editorial realitzat pel fotògraf barceloní Victor Supertramp per a la revista Kaltbult 

Magazine, juntament amb l’estilista Xenia Gabarri. (Supertramp, 2020 

Considero interessant la proposta visual que es presenta. Els decorats i la posada en escena 

estan molt elaborats, i ajuden a explicar la història i missatge que l’editorial vol  transmetre. 

Se n’extreu el tipus de plans que realitza el fotògraf, l’ús de l’atrezzo i el fet de realitzar 

l’editorial amb tres models com a protagonistes.  
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Fig. 3.1.4. Exemple de fotografia. Font: Victor Supertramp, 2020 

 

3.2. Fotografia 

Jordi Corominas 

Jordi Corominas, més conegut com a “Devonart”, és un fotògraf català. Va començar a fer- 

se conegut a través del seu compte d’Instagram penjant les fotografies que els hi feia als 

seus amics. Amb el temps, els seus seguidors van augmentar i actualment té 184 mil 

seguidors a Instagram. Avui dia i de forma autodidàctica, ha aconseguit dedicar-se a la 

fotografia de manera professional. (Corominas, 2020) 

Ha treballat per diferents marques, com Arizona Vintage, Aurevoircinderella o la marca de 

sabates Jeffrey Campbell. També ha realitzat la portada del Bridal fashion week 2020 i un 

editorial de moda anomenat “Love letters”. (Corominas, 2020) 

Les seves fotografies serveixen d’inspiració per l’estètica vintage i perquè totes presenten la 

mateixa tonalitat de color (groguenca principalment). D’aquesta manera aconsegueix un 

sentit d’unió en totes les seves obres. (Corominas, 2020)  
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Fig. 3.2.1. Exemple de fotografia. Font: Jordi Corominas, 2020 

 

Ana Abril 

Ana Abril és una fotògrafa i directora creativa de Madrid. Ha treballat per a campanyes 

publicitàries i revistes de moda a escala mundial. Les seves fotografies han estat publicades 

en diverses revistes de renom, com Vogue Itàlia, Harper’s Bazaar Arabia o Elle Mexico. 

(Abril, 2019) 

Considero interessant com treballa el color i la llum en gran part de la seva obra. Les seves 

fotografies destaquen per l’ús de colors saturats i vius, aconseguint així una forta potència 

visual, fet que es vol aconseguir en el projecte en qüestió. (Abril, 2019)  

 

Fig. 3.2.2. Exemple de fotografia. Font: Ana Abril, 2021 
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Fig. 3.2.3. Exemple de fotografia. Font: Ana Abril, 2020 

 

Juan Villasante 

Villasante és un fotògraf de moda freelance de Madrid. Ha treballat per diferents revistes, 

com Vogue España, Vanidad, Factice, etc. (Villasante, 2020)  

Té un estil visual molt suau. En les seves fotografies juga amb els complements/peces de 

vestir de les models creant composicions originals. Se n’extreu l’ús de tonalitats càlides i la 

presència d’una estètica vintage. 

 

Fig. 3.2.4. Exemple de fotografia. Font: Joan Villasante, 2019 
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Fig. 3.2.5. Exemple de fotografia. Font: Joan Villasante, 2019 

 

3.3. Videoclips 

En aquest apartat s’hi troben videoclips que serveixen com a influència per a la realització 

del projecte. 

Te quiero un poco - Carlos Sadness 

El videoclip “Te quiero un poco” del cantant espanyol Carlos Sadness forma part del disc 

“Diferentes tipos de luz” (2018). La productora audiovisual Astrolabi Films ha sigut 

l’encarregada de realitzar aquest videoclip. Lyona Ivanova n’ha sigut la directora i l’Anna 

Molins la directora de fotografia. (Lyona, 2018)  

És un referent sobretot per l’estètica artística i per les composicions originals. La posada en 

escena de tot el videoclip està cuidada al detall. Serveix d’inspiració perquè tot el videoclip 

és molt colorit, fet que crida l’atenció. També s’hi observa un estil vintage. 
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Fig. 3.3.1. Exemple de fotografia. Font: Carlos Sadness, 2018 

 

Fig. 3.3.2. Exemple de fotografia. Font: Carlos Sadness, 2018 
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Hoy la bestia cena en casa - Zahara 

El videoclip de la cantautora espanyola María Zahara Gordillo, més coneguda com a 

Zahara, va estrenar-se a l’any 2018. Està protagonitzat per la mateixa cantant juntament 

amb l’actriu Macarena García i l’actor Martí Perarnau. Realitzat pel director Guillermo 

Guerrero i pel director de fotografia Enrique Millán. (Guerrero, 2018)  

És interessant la creació d’un sentit narratiu a través de la il·luminació i de la utilització del 

color vermell al llarg de tot el videoclip. La majoria dels objectes de l’escena són també de 

color vermell, accentuant així la tonalitat global. A més a més, els escenaris del videoclip 

(concretament el de la taula) estan carregats de simbolisme. Se n’extreu l’ús de l’atrezzo 

per ajudar a transmetre el missatge.  

 

Fig. 3.3.3. Exemple de fotografia. Font: Zahara, 2018 

 

Fig. 3.3.4. Exemple de fotografia. Font: Zahara, 2018 
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Katy Perry - This is how we do 

El videoclip de la cantant estatunidenca, llançat l’any 2014, té actualment 751 milions de 

visualitzacions. Està realitzat per la productora Doomsday Entertainment juntament amb el 

director Joel Kefary i amb Jason Colon, Danny Lockwood i Danielle Hinde com a 

productors. (Kefary, 2014)  

Al llarg del videoclip la cantant mostra diferents estètiques d’èpoques passades. La posada 

en escena està basada en la policromia, és a dir, en l'ús  d’una gran varietat de colors. 

Serveix d’inspiració per l’ús de colors vius i llampants que impacten a l’espectador.  

 

 

Fig. 3.3.5. Exemple de fotografia. Font: Katy Perry, 2014 
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3.4. Pintura 

Tamara de Lempicka  

Lempicka (1898-1980) va ser una pintora nascuda a Polònia. Actualment és considerada 

una de les màximes representants del moviment art déco. Es va fer coneguda principalment 

pels seus autoretrats i per les pintures que realitzava a les dones de l’alta burgesia, en les 

quals hi mostrava l’elegància i sofisticació d’aquesta classe social. El seu treball està influït 

pel cubisme i l’eclecticisme, tot i que també té obres força abstractes. (Calvo, 2016)  

De les pintures de Lempicka n’extrec la manera en què representava la llibertat i 

independència de les dones i en com les mostra fortes i empoderades.    

 

Fig. 3.4.1. “Self-Portrait in the Green Bugatti”. Font: Tamara de Lempicka, 1929 

 

Ángeles Agrela 

Ángeles és una artista multidisciplinar nascuda a Jaén l’any 1966. Va treballar durant més 

de quinze anys a la galeria d’art Magda Bellotti. En les seves produccions utilitza diferents 

suports, com el dibuix, la pintura o l’escultura. També experimenta amb diversos materials 

i textures. (Agrela, 2020) 
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Al llarg de tota la seva carrera mostra un clar interès per diferents temes, com les 

contradiccions, el cos i el seu caràcter simbòlic, la identitat, la publicitat o la moda. També 

proposa a través dels retrats una reflexió sobre com la dona ha estat representada al llarg de 

la història de l’art. En la seva producció més recent, “El favor de las bellas” (2016-2019), 

es mostra una clara intenció per remarcar un missatge feminista. (Agrela, 2020)  

Serveix d’inspiració per com planteja a través de les seves pintures certs temes amb els 

quals vol fer reflexionar a la societat. (Agrela, 2020)  

 

 

Fig. 3.4.2. “Lucía y sus trenzas”. Font: Ángeles Agrela, 2016 
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4. Marc teòric 

4.1. Editorial de moda 

En els següents apartats es defineixen diversos conceptes que cal tenir clars per realitzar un 

Editorial de moda. 

 

4.1.1 Definició 

Una editorial de moda és un mitjà de comunicació visual. Ha d’explicar alguna cosa, tenir un 

sentit i una coherència. No és només una sessió de fotos en la qual les models mostren les 

seves peces de vestir, sinó que tant la vestimenta com els accessoris o el maquillatge tenen un 

sentit unitari. Es té com a objectiu explicar una història a l’espectador i transmetre un 

missatge a través d’imatges. Normalment els editorials de moda estan centrats en un tema  

concret. (González, 2015)  

Una editorial pot ser conceptual, de tendència o realitzada amb un personatge mediàtic. Les 

editorials conceptuals parteixen d’un concepte concret; a partir d’una idea es crea una estètica 

que mostra visualment el concepte seleccionat. La idea creativa pot no tenir res a veure amb 

les tendències del moment. En canvi, en altres ocasions l’editorial es limita a mostrar les 

tendències de moda exposades en les col·leccions dels dissenyadors i firmes. (González, 

2015) 

Olivia Meza, editora de MEOW Magazine, comenta en una entrevista que “un editorial de 

moda és una simfonia de creatius. Tots conspiren i aporten els seus talents per donar a 

conèixer una història on la roba té un valor protagonista en tota la narrativa. Generalment 

s’exploren temes fora del comú a un nivell més fantasiós on es pot jugar amb les peces de 

vestir a partir de les proporcions, les siluetes, els colors i els enquadraments que el fotògraf i 

el director d’art proposin”. (Julio, 2020) 

Els editorials de moda també tenen un component comercial, ja que en molts casos es pretén 

vendre les peces de vestir que es mostren. “Encara que l’estilisme editorial resulti més 

estimulant que, per exemple, un catàleg de vendes per correu, l’editorial de moda segueix 

sent, abans que tot, un instrument de venda”. (McAssey i Buckley, 2011: 69) 
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4.1.2 Estilista de moda i estilista editorial 

“Un estilista de moda és la persona responsable d’escollir un look i unes peces, i més sovint, 

de comunicar una idea, una tendència o un tema de moda, o d’anunciar un producte del 

sector”. (McAssey i Buckley, 2011: 6) 

És a dir, ha de ser capaç de comunicar visualment, encara que realitzi una producció de moda 

per una revista com una campanya publicitària d’un producte. La finalitat és la mateixa i ha 

d’aconseguir els mateixos objectius. Els elements principals amb els quals treballa són la roba 

i els accessoris, i mitjançant la seva combinació l’estilista construeix el seu punt de vista i crea 

una estètica personal que defineix el seu treball. (Moliné, 2014) 

En canvi, un estilista editorial no només s’encarrega d’escollir els looks de les models, sinó 

que ha de ser capaç d’explicar una història en cada projecte que realitza. 

“Per mi, la fotografia editorial consisteix a crear de manera artesanal petits mons 

independents; és com crear un petit escenari. No estic segur que es tracti de l’expressió 

correcta, però és com escriure un llibre i descriure un entorn”, comenta l’estilista britànic 

Simon Foxton. (Foxton citat per McAssey i Buckley, 2011: 66) 

L’estilista editorial ha de treballar estretament amb el fotògraf, ja que els seus papers van molt 

lligats. Els dos tenen com a objectiu comunicar el mateix i per tant és important que 

s’entenguin i tinguin la mateixa visió del projecte. 

Les tasques que ha de realitzar l’estilista editorial i la responsabilitat que aquest té poden 

variar molt en funció del projecte que realitza. Aquestes depenen de “la publicació, la 

jerarquia editorial, el fotògraf, si la sessió és en una localització o en un estudi i si l’estilista és 

un membre de l’equip editorial o treballa freelance”. (Anyan i Clarke, s.f: 2). 

Generalment, quan l’estilista és la persona que ha creat el projecte s’encarrega de les següents 

tasques: escull la temàtica de la producció, selecciona a les models, decideix les localitzacions 

de la sessió de fotos i els elements d’atrezzo, elabora els looks de les models i escull els seus 

pentinats i maquillatges, dirigeix a les models, opina sobre la il·luminació i participa en el 

procés de postproducció. (Moliné, 2014) 
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4.1.3 L’equip 

L’equip que treballa en la realització d’un editorial de moda pot variar en funció del tipus de 

projecte i la seva complexitat, però generalment està format per: editor de moda o director 

d’art, fotògraf, estilistes, models, perruquers, maquilladors i assistent de moda.     

Normalment la persona que està al capdavant del projecte és l’editor de moda, tot i que també 

pot agafar aquest paper el fotògraf o l’estilista. 

 

4.1.4 Moodboard 

Un cop la persona encarregada de realitzar l’editorial té clar el tema que vol tractar, un dels 

primers passos a seguir és realitzar un moodboard. 

Un moodboard és un panell d’inspiració que permet agrupar totes les idees que es tenen  per 

realitzar la producció. Permet idear l'estilisme, ambientar l’escena i començar a donar- li vida 

a la història que es té al cap. Visualitzar en conjunt totes les referències ajuda a prendre 

decisions i saber com es vol enfocar el projecte. (Moliné, 2014) 

 

 

Fig. 4.1.4.1. Exemple de moodboard. Font: Magdalena Moliné, 2014 
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Paleta cromàtica 

En aquest apartat també es pot elaborar una paleta cromàtica del projecte. És útil per tenir clar 

com serà visualment l’editorial. L’elecció dels colors que predominaran en la producció és un 

pas important, ja que cada color té un significat diferent en el nostre subconscient i a través 

d’ells podem transmetre uns valors o uns altres. (Contreras, 2020) 

 

Fig. 4.1.4.2. Exemple de paleta cromàtica. Font: Ana Contreras, 2020 

 

4.1.5 Fitting / selecció dels estilismes 

En aquesta fase l’estilista de moda serà l’encarregat d’escollir les peces que formaran els 

looks de les models. Per fer-ho, és important que conegui les últimes tendències en moda. 

També ha d’aconseguir tota la roba per a la producció i serà el responsable de tornar-la als 

seus propietaris. 

La recerca de la vestimenta i accessoris és una de les tasques més importants del procés, ja 

que et permet fer-te una idea de quin serà el resultat del projecte. Aquest procés de recerca 

canvia en funció de la ciutat en la qual es realitza el projecte. En les grans capitals de moda 

s’aconsegueix la vestimenta de forma online i s’utilitza els looks de passarel·la que els 

dissenyadors presenten en les setmanes de moda més influents del món. D’aquesta manera, la 

mateixa marca envia la roba directament a l’estilista. (Moliné, 2014) 

Generalment, la roba es pot obtenir de marques comercials, de dissenys d’autor o creadors 

emergents, que ofereixen propostes més innovadores, de firmes d’alta costura, que fan 

creacions a mida i són dissenys únics o de locals vintage/ de segona mà, en els quals es pot 

trobar peces úniques d’altres èpoques. (Moliné, 2014) 

També es pot llogar la roba a diferents botigues especialitzades, com per exemple Menkes 

Barcelona. 
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4.1.6 Càsting / elecció de models 

L'estilista és l’encarregat de contactar amb una agència de models i aconseguir diferents 

models per realitzar la producció editorial. Normalment el fotògraf també dóna la seva opinió 

al llarg d’aquest procés. 

Escollir la model idònia per a realitzar l’editorial és un pas important, sobretot si es busca una 

model amb unes característiques concretes. Dins la logística de la producció de moda la 

model és un element clau, ja que fa possible mostrar els looks. A més a més, la model ha de 

disposar de l’actitud necessària per transmetre amb cada foto. (González, 2015)  

En molts casos, es realitza un càsting per agilitzar aquest procés i trobar a una persona que 

tingui l’actitud i energia necessària per formar part del projecte. (Mcassey i Buckley,  2011) 

 

4.1.7 El maquillatge i el pentinats 

Escollir el maquillatge i pentinat de les models és un procés que s’ha de pensar bé, ja que 

aquesta elecció li donarà una coherència narrativa a la història o, al contrari, li restarà 

intensitat. Hi ha d’haver una concordança creativa entre la roba, el cabell i el maquillatge, i 

s’ha de dedicar temps a pensar quina opció va millor per explicar la història. (Moliné, 2014) 

A l’hora d’escollir el maquillatge i el pentinat, l’estilista es pot decantar per moltes opcions, 

però aquestes estan associades al context de la foto, a la idea que es vol transmetre i a la roba 

que porten les models. Aquesta elecció també està influïda per l’estètica que caracteritza a 

l’estilista, encara que aquest pren la decisió conjuntament amb els perruquers i maquilladors. 

És important que aquests tinguin la capacitat de proposar idees i aconsellar a l’estilista. 

(Moliné, 2014) 

 

4.1.8 Les localitzacions 

Les fotografies d’una editorial de moda poden realitzar-se en un estudi o en una localització 

exterior. La seva elecció depèn tant de factors creatius com pràctics. Per prendre aquesta 

decisió s’han de tenir en consideració molts elements, però principalment s’ha de pensar amb 
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el concepte que es vol transmetre. S’ha d’escollir un lloc que es correspongui estèticament i 

conceptualment amb la nostra idea, ja que tant l’estudi com les localitzacions permeten 

transportar a l’espectador a atmosferes completament diferents. (Moliné, 2014) 

Per realitzar la sessió de fotos en un estudi normalment aquest s’ha de llogar. Es pot utilitzar 

de dues maneres: com un espai buit o com un escenari on es crea una escenografia. (Moliné, 

2014) 

L’escenografia comprèn tots els elements visuals que creen una escenificació, entre els quals 

es poden incloure els accessoris, decorats, il·luminació, vestimenta i tota classe d’elements 

que enforteixin el que es pretén transmetre amb la producció editorial. (Guerrero, 2016) 

Les localitzacions fan referència a tots els llocs on és possible realitzar la sessió de fotos. 

L’editora de moda i estilista Alex White comenta “les localitzacions posseeixen la seva pròpia 

atmosfera i confereixen a la imatge referències històriques, socials i geogràfiques”. (White 

citada per McAseey i Buckley, 2011: 124) 

 

4.1.9 Post-producció 

Després de realitzar la sessió de fotos, arriba l’etapa de la postproducció. En aquesta etapa es 

seleccionen les fotos finals i es retoquen digitalment. 

“Les tècniques de postproducció s’ocupen de la millora i de la transformació de les imatges 

utilitzant programes informàtics”. (McAssey i Buckley, 2011: 162) 

Generalment, el fotògraf o algun dels seus assistents és l’encarregat de retocar les fotos. En 

alguns casos hi ha professionals dedicats exclusivament a executar aquesta tasca. Tot i això, la 

persona encarregada de fer-ho i l’estilista han de comunicar-se per decidir conjuntament com 

es retocaran les imatges. També s’ha de tenir en compte l’opinió de l’editor de moda. 

(Moliné, 2014) 
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4.2 La moda dels anys 60 

Els anys 60 van ser coneguts com els Swinging Sixties, ja que va ser una dècada de grans 

canvis desprès de l’austeritat dels anys cinquanta. La moda es va transformar i evolucionar 

molt ràpid, motiu pel qual van sorgir una gran varietat d’estils. (Baxter, 2008) 

La dècada de 1960 va ser una època optimista i alegre. Va sorgir un ambient de llibertat i 

individualisme que es va veure reflectit en la moda. Les tendències es van desplaçar cap a la 

joventut, fet que es va anomenar youthquake (“terratrèmol juvenil”). Les noies joves ja no 

acceptaven que havien de vestir com les seves mares, de manera que joves dissenyadors van 

començar a crear vestimenta adequada a aquest pensament. (Behlen et al., 2019)  

A diferència de les dècades anteriors en les que París havia estat la ciutat de referència en 

quant a moda, ara ho era Londres. Va ser la ciutat en la que la moda va canviar definitivament 

de rumb. Les etiquetes “formal” i “casual” van deixar de tenir significat i cada setmana 

apareixien noves tendències i estils a les botigues angleses. Va ser en aquesta dècada quan la 

moda es va convertir en una part molt important per la joventut. Per primer cop els 

adolescents volien expressar la seva llibertat a través de la moda, la música i un estil de vida. 

(Baxter, 2008) 

A principis de dècada s’obre un nou món que posa fi al “segle de la moda”, tal com l’havia 

definit Lipovetsky. El prêt-à-porter es converteix en pocs anys en la nova ànima del sistema 

de moda europeu i mundial. Aquest proposa una alternativa entre el món de l’alta costura i el 

de la moda massificada: ofereix alta qualitat a preus assequibles. A més a més, els nous líders 

de la moda són cada vegada més joves. (Riello, 2016) 

Londres va adquirir un paper molt important en aquesta dècada, ja que hi residien 

dissenyadors que van innovar en peces i materials. Les fibres sintètiques van renovar el 

vestuari i van permetre formes i colors impossibles d’obtenir amb les fibres naturals. Aquestes 

van permetre la introducció dels leotards i del suèter de coll alt. El plàstic i el PVC també es 

comencen a utilitzar per confeccionar peces de roba. La moda des de llavors està estretament 

relacionada amb la tecnologia i amb el disseny i desenvolupament de nous productes i 

materials. (Riello, 2016) 
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Els canvis que hi va haver a la societat també van afectar els sectors més alts de la societat, 

concretament el Jet Set. El codi d’etiqueta pels còctels va patir una transformació. El delicat 

glamour dels vestits es va tornar molt clàssic, ja que les dones van decidir utilitzar peces de 

vestir que fins al moment eren considerades per a homes, com el esmòquing. Aquest fet va 

estar molt influenciat pel dissenyador Yves Saint Laurent. (Fernández, 2015) 

 

Rol de la dona  

Com l’estudi se centra en el vestuari femení s’analitza el rol que complia la dona dins la 

societat d’aquella època.  

Durant la dècada de 1960 es normalitza l’ús del “bikini”, una peça que va revolucionar la 

societat. Abandonar el banyador d’una peça va ser un fet molt important, ja que era un acte 

d’alliberació que mostrava la llibertat que la dona comença a adquirir. (Stevenson, 2011)  

L’any 1963, l’escriptora estatunidenca Betty Friedan va publicar “The Feminine Mystique”, 

una obra en la qual criticava la idea que les dones només poden aspirar a ser mares i esposes. 

L’autora defensava que les dones fessin carreres professionals i estudiessin. Aquest llibre va 

tenir una gran repercussió i va influenciar considerablement en les dones estatunidenques,  ja 

que es  van adonar que la seva disconformitat era compartida. Es mostra de manera pública la 

insatisfacció de les dones, i totes elles prenen consciència del seu valor real dins la societat. 

L’any 1966 va fundar NOW (National Organization for Women), la qual reunia a diverses 

organitzacions feministes d’Estats Units. (Barreto, 2018)  

Les dones van adquirir un nou lloc dins la societat aconseguint un avançament en el seu 

estatus social.  

Per mostrar la seva rebel·lia i reivindicar els seus drets van començar a vestir amb 

minifaldilles. També es va posar de moda el pantaló femení, el qual es converteix en una peça 

quotidiana o d’etiqueta. (Fieg, 2018)  

Per primera vegada la dona va entrar al mercat laboral, tot i que encara se’ls hi associava el 

deure a fer les feines domèstiques. (Stevenson, 2011)  

 A la dècada dels 60 sorgeix una nova onada del moviment feminista (el qual es va iniciar als 

anys 20). Les dones que formaven part d’aquest grup no estaven d’acord amb la posició que 
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tenien dins la societat ni amb la tradició que les definia dependents als homes. En termes 

generals, busquen allunyar-se de la idea de dona que s’havia construït fins aquell moment i 

lluitar contra la societat patriarcal. (Fieg, 2018) 

Així doncs, la revolució que va patir la societat va transformar la manera de vestir de les 

dones.  

 

Empoderament femení i moda 

Els conceptes d’empoderament femení i moda tenen una estreta relació que varia en funció 

del context social de cada època. Gràcies a l’evolució de la moda femenina l’empoderament 

de la dona es converteix en un discurs visual a través dels dissenys de la roba i els colors. 

(Ospina, 2017) 

La moda ha tingut una gran influència en la lluita per la igualtat, ja que per exemple l’ús de 

l’esmòquing masculí als anys seixanta per part de les dones va ser un gran pas en 

l’empoderament femení. (Ospina, 2017) 

L’evolució de la moda que va tenir lloc abans de 1960 es guiava per les normes de l’alta 

costura. La gent vestia en funció de la seva classe social i els dissenyadors no tenien en 

compte tots els sectors de la població. A partir de 1960 es comença a notar els canvis 

influenciats per la guerra. S’impulsa la silueta en forma de “S”, les faldilles eren més estretes i 

curtes, neixen els vestits amb influència masculina, etc. Així doncs, la moda comença a 

representar progressos i revolucions. (Ospina, 2017) 

 

4.2.1 Tendències i estilismes 

Al llarg de la història de la moda han anat sorgint una sèrie d’estils definits per unes 

característiques i trets concrets. Un estil determinat es basa en uns caràcters estètics i una 

iconografia marcada pels professionals de les publicacions de moda. Tots els estils són 

atemporals. (González, 2015)  

La majoria d’ells formen part de subcultures, entenent-les com un grup de persones que 

s’allunyen de la cultura dominant tant pel seu comportament com per la seva filosofia. Les 
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subcultures creen nous llenguatges d’expressió i destaquen per la seva indumentària. 

(González, 2015) 

Els estilismes dels anys 60 van trencar amb les tendències clàssiques i el convencionalisme 

dels anys anteriors i eren més liberals i atrevits, ja que responien a les necessitats dels joves de 

l’època. Van viure una constant evolució i canviaven sovint. (Fieg, 2018) 

A continuació s'exposen les tendències més destacades de l’època.  

 

Minimalisme 

Terme utilitzat per primera vegada l’any 1965 pel britànic Richard Wolheim. Es tracta d’un 

moviment artístic que apareix a Nova York i sorgeix a les arts plàstiques, però ràpidament 

s’estén a altres disciplines, entre elles la moda. El minimalisme s’oposa al barroquisme i 

pretén expressar el màxim amb el mínim d’elements possibles. La moda minimalista es 

caracteritza per vestits rectes, pantalons de campana, formes oversize i geomètriques, botes, 

fulards, etc. (González, 2015) 

 

La generació Mod 

Moviment cultural que es desenvolupa a Londres a finals dels anys cinquanta i té el seu punt 

àlgid a la primera meitat dels anys seixanta. Sorgeix a partir de la subcultura teddy boys i es 

basa en la música i la moda. Els principals seguidors d’aquest moviment eren adolescents de 

classe mitjana. (González, 2015) 

Les noies que seguien aquest estil es pentinaven amb un tallat bob o amb monyos italians i 

diadema. Es maquillaven amb ombres negres i pestanyes postisses. Les peces de vestir 

típiques eren: camises, jersei de coll alt, americanes rectes, parques, abrics crombis, 

gavardina, pantalons Levis, etc. Pel que fa als colors predominaven el gris, blau, blanc, 

pastels, negre i marró. Els estampats principals eren els quadres escocesos i les figures 

geomètriques. El calçat femení per excel·lència era els Granny shoes (sabates de punta rodona 

amb sivella).    (González, 2015) 

 



Marc teòric  27 

 

 

Una de les models més importants d’aquella època, Twiggy, va ser una gran representant de 

l’estil Mod. La model projectava la silueta de dona-nena tan característica de l’època. 

Mostrava una estètica infantil i va adoptar un estil “Lolita” per vestir la seva figura. 

Normalment portava el típic vestit de “nina”: colors vius, estampats amb punts de fantasia, 

botons grans i minifaldilles. (Stevenson, 2011) 

Portava el cabell curt amb un tallat geomètric realitzat per Leonard de Mayfair. Les models es 

maquillaven elles mateixes i Twiggy portava pestanyes postisses a sobre de les seves i es 

pintava pestanyes falses a la part inferior de l’ull. (Stevenson, 2011) 

 

 

Fig. 4.2.1.1. Model Twiggy. Font: Getty Images, 1966 

 

Cultura hippie  

Durant els anys 60 triomfa, entre les cultures juvenils, l’estil hippie. La cultura hippie sorgeix 

a finals de la dècada de 1950, i promou l’alliberació sexual, l'experimentació amb drogues 

lleugeres i una indumentària i música caracteritzada pel símbol de les flors. Va crear estils de 

vida que van fascinar i influir en milions de joves. (Riello, 2016) 

Es tracta d’un moviment contracultural que sorgeix per rebutjar els valors i la mentalitat de la 

societat burgesa. Als primers hippies se’ls anomenava flowers people, ja que ornamentaven la 

seva roba amb flors. Projectaven una imatge informal i ètnica. (González, 2015).  
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El seu estil es caracteritza per l’ús de teles de colors, estampats de flors, el símbol de la pau, 

faldilles amb vol, jeans acampanats i bruses amb moviment. Els valors i símbols de la cultura 

hippie es troben encara entre nosaltres: l’estètica poc elegant, la barba desalineada, els texans 

de cintura baixa i el cabell llarg. El seu eslògan era el “Flower Power”, el qual representa la 

ideologia de la no- violència. També portaven bastants accessoris (mocadors, collarets ètnics i 

medalles, botes, ulleres..). (Riello, 2016) 

 

 

Fig. 4.2.1.2. Exemple d’estil hippie de 1960. Font: Pinterest 

 

Moda espacial 

Inspirats per la carrera espacial de Yuri Gagarin, dissenyadors com André Courrèges van 

començar a dissenyar col·leccions futuristes amb un estil molt innovador. Una de les 

col·leccions més famoses de Courrèges va ser Moon Girl (1964). (Baxter, 2008) 

Aquesta tendència es va allargar durant la dècada de 1970 amb altres dissenyadors com Paco 

Rabanne i Rudi Gernreich. Anava dirigida a un creixent mercat jove. (Behlen et al, 2019) 

Aquests dissenys tenien una paleta de colors limitada: tons blancs i platejats. Jugaven amb 

elements minimalistes, línies rectes i tallats geomètrics. Els accessoris principals eren unes 

ulleres de sol gegants i botes blanques sense taló. Els dissenys intentaven donar llibertat de 

moviment a les models. (Baxter, 2008) 
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Aquest estil es caracteritzava per faldilles i vestits curts, peces unisex, teles brillants i 

metal·litzades i l’ús de materials sintètics. Altres dissenyadors van unir-se a aquesta 

tendència, com Pierre Cardin, el qual va presentar una col·lecció de roba futurista anomenada 

“Cosmos”. (Barbier, 2014) 

Pel que fa als complements, les dones adultes van continuar portant joies autèntiques, però les 

noies van optar per complements i joies de plàstic amb formes geomètriques. Normalment 

eren de colors molt vius. (Behlen et al, 2019) 

 

Fig. 4.2.1.3. Col·lecció de Pierre Cardin. Font: Yoshu Takata, 1968 

 

Vestimenta per a la nit  

A diferència de l’estricte etiqueta que s’imposava als anys 50 per vestir a la nit, a la dècada de 

1960 van sorgir diferents opcions per escollir. Els vestits podien ser de diferents llargades, 

molt adornats o simples i d’un sol color o amb estampats. Es podien adornar amb plomes, 

joies, pells falses, etc. A més a més, les més atrevides optaven per l’opció de portar pantalons. 

(Behlen et al, 2019) 

Entre els dissenyadors més importants de l’època destaquen els francesos Yves Saint Laurent 

i Hubert de Givenchy, els italians Emilio Pucci i Valentino i la jove dissenyadora britànica 

Jean Muir. (Behlen et al, 2019) 
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Dones amb pantalons 

Les dones van començar a portar pantalons en les dècades de 1960 i 1970 gràcies a la 

revolució sexual i al moviment per l’alliberament de la dona. Aquestes van entrar al món 

laboral i es van apropiar de peces que formaven part del “vestuari masculí”.  (Behlen et al, 

2019) 

El dissenyador francès Yves Saint Laurent va treure al mercat l’any 1966 l’elegant esmòquing 

femení Le smoking, el qual poc a poc va substituir l’ús de faldilles i vestits. Altres 

dissenyadors i estils van seguir els seus passos, com per exemple el moviment hippie que va 

posar de moda els texans acampanats. (Behlen et al, 2019) 

 

4.2.2 Dissenyadors rellevants 

En aquest apartat es mostren alguns dissenyadors rellevants dels anys 60.  

 

Mary Quant 

Mary Quant és una dissenyadora de moda nascuda a Londres el 1934. Va estudiar al 

“Goldsmith’s College of Art” i allà va conèixer al seu futur marit, Alexander Plunket-Green, 

que procedia d’un ambient bohemi de Chelsea. Juntament amb ell va obrir la seva primera 

botiga anomenada Baazar el 1955, la qual tenia l’atmosfera d’un “còctel”.  En un principi 

venien roba dissenyada per altres, però ràpidament va descobrir que preferia vendre la seva 

pròpia roba. Quant dissenyava els vestits que a ella li hagués agradat portar i va popularitzar 

ràpidament les formes senzilles.  (Stevenson, 2011) 

Quant va inventar i posar de moda la minifaldilla (1962) a la Gran Bretanya i als Estats Units. 

Aquesta peça de roba va revolucionar la societat de l’època. Els seus dissenys es van fer 

populars ràpidament, ja que estrelles de l’època com la model Tiggy o la cantant Nancy 

Sinatra van començar a vestir la seva roba. (Gálvez, 2017) 
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Tal com cita la dissenyadora a la seva autobiografia Quant by Quant: The Autobiography of 

Mary Quant (1966): “Les meves peces eren audaces, volien cridar l’atenció per la seva força i 

colors, per oferir als joves llibertat, perquè poguessin sortir directament després de la feina 

amb un aspecte totalment oposat al de les seves mares”. (Gálvez, 2017) 

 

Fig. 4.2.2.1. Presentació d’una nova col·lecció de Mary Quant. Font: Doreen Spooner, 1967 

Les seves col·leccions de roba eren modernes i trencadores. La seva marca era identificada 

pel símbol de la margarida, el qual representava la joventut. Els seus dissenys es 

caracteritzaven per vestits curts, mitges estampades i de colors vius, pantalons de campana, 

botes per sobre dels genolls, etc. (Gálvez, 2017) 

 

Fig. 4.2.2.2. Article de premsa sobre Mary Quant. Font: V&A Museum 
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Sectors de la societat amb un alt poder adquisitiu compraven la seva roba, però els seus 

dissenys van triomfar perquè eren econòmicament assequibles per la gent jove. (Gálvez, 

2017) 

 

Yves Saint Laurent  

El modista francès Yves Saint Laurent (1936-2008) va ser un dels dissenyadors més 

importants de l’alta costura. Els seus dissenys es van publicar per primer cop a la revista 

Vogue París. Al cap de poc va començar a treballar pel dissenyador Christian Dior, 

convertint-se en la seva mà dreta fins que aquest va morir el 1957. El 1962 va presentar la 

seva primera col·lecció amb la intenció d’apropar la moda al carrer i a la joventut. (Gálvez, 

2017) 

 

Fig. 4.2.2.3. Yves Saint Laurent juntament amb tres models. Font: Alain Nogues, 1966 

Va ser el primer dissenyador d’alta costura en advertir un nínxol de mercat que tenia com a 

grans protagonistes i consumidors la gent jove. (Carrascal, 2010)  

L’any 1966 Saint Laurent i Bergé van obrir la seva primera botiga Rive Gauche, en la qual  

venien la línia prêt-à-porter. A la seva col·lecció tardor/hivern del 1966 va presentar un 

esmòquing anomenat Le Smoking, el qual anava dirigit a les dones. La peça de roba va ser 

portada per Bianca Jagger, Lauren Bacall o Liza Minelli. (Stevenson, 2011) 

Un dels dissenys més emblemàtics de Yves Saint Laurent va ser la sahariana, una peça única 

d’inspiració africana semblant a una jaqueta d’estil militar que va presentar el 1967. 

Representava la renovació en el tradicional món de la moda francesa. (Carrascal, 2010)  

 



Marc teòric  33 

 

 

Les seves principals aportacions van ser la introducció de l'esmòquing al vestuari femení, el 

qual es va convertir en un clàssic de la moda que encara perdura en l’actualitat, la brusa 

transparent, el jumpsuit  i els vestits camisers, els quals estan inspirats en artistes com Picasso 

o Van Gogh.  (Barbier, 2014)  

 

Fig. 4.2.2.4 Vestit de Yves Saint Laurent inspirat en Piet Mondrian. 

Font: Fundació Mapfre 

André Courrèges  

André va néixer a Pau (França) al 1923. Va estudiar enginyeria civil, fet que explica la 

influencia arquitectònica de la seva obra. Al 1945 es va traslladar a París, i allà va treballar 

amb Jeanne LaFaurie i amb Balenciaga. Al 1961 va fundar la casa Courrèges amb la seva 

esposa Coqueline. (Stevenson, 2011) 

Una de les seves primeres innovacions va ser canviar el institucionalitzat vestit negre pel 

vestit blanc. També va començar a utilitzar teles futuristes (PVC i vinil), llargs per sobre del 

genoll, vestits de jaqueta i colors llampants.  (Stevenson, 2011) 

L’any 1964 va treure la col·lecció “Era Espacial”, caracteritzada pel color blanc i plata. Les 

peces de vestir eren principalment tops i faldilles a l’altura de les cuixes. Courrèges es va 

preocupar perquè el seu vestuari fos còmode per les dones joves  i els hi transmetés llibertat. 

(Stevenson, 2011) 

També va interessar-se per la roba esportiva. Al 1972 va dissenyar un uniforme per les 

Olimpiades i l’any següent va llançar Courrèges Homme. A finals de dècada també va treure 

productes de bellesa. Finalment, va retirar-se al 1996 i el va succeir la seva dona, Coqueline. 

(Stevenson, 2011) (Stevenson, 2011).  
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4.2.3 Maquillatge 

El maquillatge no és una experiència recent per als humans. El desig per adornar-se és una 

característica que ha estat present en l'ésser humà des de l'antiguitat, ja que sempre ha mostrat 

una inquietud per maquillar el seu rostre, cabell i cos. (Vitores, 2020 

Els orígens d’aquestes pintures no només tenien com a finalitat seguir els cànons de bellesa de 

cada època, sinó que estaven molt lligats als rituals màgics, religiosos o funeraris. El 

maquillatge ha sigut constant en totes les cultures i el seu ús s’ha mantingut sempre, encara 

que els cosmètics utilitzats o les formes de realitzar-lo han variat molt. (Vitores, 2020) 

Per tant, al llarg dels segles aquest ha estat sotmès a la mateixa evolució de les diferents 

cultures i civilitzacions. (Vitores, 2020) 

 

 

Fig. 4.2.3.1. Maquillatge tribal africana. Font: Pinterest 

Com a emblema del nou llenguatge pop, la gent es pintava a la cara flors de colors vius. 

Helena Rubinstein va revolucionar el món de la bellesa llançant a la venda la màscara de 

pestanyes long lash waterproof, la primera d’aquest gènere. Marques comercials com  Mary 

Quant van presentar els productes de maquillatge amb caixes i estoigs per primera vegada. I 

els productes estrella de la dècada van ser l’eyeliner líquid o en pastilla aquarel·la i les 

pestanyes postisses, ja que van trencar el rècord de vendes. 

Un dels moviments estètics més important que va sorgir en aquesta època va ser el Body Art. 

El seu origen s’atribueix a l’artista Bruce Nauman, ja que va ser un dels primers a fer obres 

artístiques amb el seu cos. (Sierra, 2014) 
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Les característiques principals del maquillatge de la dècada dels 60 són: 

• Pell: la moda imposa la pell amb tons més foscos que en èpoques passades. Es porta 

lleugerament bronzejada. Les correccions clares i fosques són marcades. (Vitores, 

2020) 

• Celles: es porten extremadament fines, ja que es posa de moda la depilació de les 

celles. En forma d’arc. (Vitores, 2020) 

• Ulls: el maquillatge dels ulls és exagerat, es perfilen amb eyeliner tant per la part 

superior com inferior de l’ull, unint-se en el llagrimal i separant-se en l'angle extern 

per tal d’allargar-lo. La tècnica de maquillatge anomenada “la banana” es posa de 

moda i es porta molt marcada. Els colors de les ombres són principalment tons 

turquesa, blaus, blancs, tons pastel i rosa pàl·lid. Les pestanyes es portaven molt 

exagerades, quasi sempre postisses i les pestanyes inferiors es pintaven per ressaltar-

les. La màscara de pestanyes era molt abundant. (Vitores, 2020) 

• Galtes: coloret marcat en els pòmuls, generalment en tons rosa. (Vitores, 2020) 

• Llavis: es porten grans, però amb tons suaus i naturals. (Vitores, 2020) 

 

 

Fig. 4.2.3.2. Exemple de maquillatge. Font: Cazcarra Image School 
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4.2.4 Pentinats  

Durant la dècada dels 60 els pentinats també van viure diversos canvis. Les tendències del 

cabell estaven influenciades per la moda, el cinema, la música i els moviments socials de 

l’època. (Gálvez, 2017) 

Generalment, els grans volums en el cabell van ser un tret molt característic de la dècada 

juntament amb el cabell cardat, el qual va començar a agafar força. Els tallats de cabell més 

populars van ser: el “bob” (popularitzat per Mary Quant), el cabell llarg normalment amb 

serrell recte, el cabell “afro” i el monyo “Choucroute” (pentinat icònic gràcies a Brigitte 

Bardot). També es va començar a utilitzar la cinta de cabell com a accessori. (Gálvez, 2017) 

Pel que fa als homes, es va posar de moda portar el cabell engominat. També es va 

popularitzar el tupè i el mop-top. (Gálvez, 2017) 

 

   

   

   

 

 

 

 

Fig. 4.2.4.1. Brigitte Bardot amb un monyo                  Fig. 4.2.4.2. Exemple de tallat “bob”. 

“Choucroute”.  Font: Getty Images, 1960                           Font: Jerome Ducrot, 1962 
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4.2.5 Peces clau del vestuari  

Com a resum s’exposa a continuació els elements clau del vestuari de 1960:  

- Malla metàl·lica: els dissenyadors utilitzaven materials poc convencionals per 

confeccionar la roba. Per exemple, malla de plàstic i d’alumini amb tons blanc, negre i 

platejat. Aquests materials donaven una imatge futurista. (Baxter, 2008) 

- Minifaldilla: la llargada de les faldilles va pujar per sobre dels genolls. Peça 

reivindicada per André Courrèges a París i Mary Quant a Londres. Combinada 

normalment amb un cinturó. (Baxter, 2008) 

- Leotards: entre les novetats de la indústria tèxtil es van posar de moda els “pantis” i 

els leotards, els quals donaven més llibertat a la dona. A l’hivern es portaven els 

leotards de colors forts, ratlles grosses i estampats; i a l’estiu les mitges blanques i 

d’encaix. (Baxter, 2008) 

- Brillantor i transparència: es van posar de moda les peces de vestir transparents de 

plàstic flexible o de malla metàl·lica. (Baxter, 2008) 

- Plàstics: el PVC es va utilitzar per elaborar tot tipus d’articles de moda, des de botes 

per sobre dels genolls a bolsos. (Baxter, 2008) 

- Línies gràfiques: ralles fines o grosses i geomètriques s’utilitzaven per crear un fort 

impacte gràfic en peces simples en quant a formes. (Baxter, 2008) 

- Fibres sintètiques: es van posar de moda el polièster, el niló i altres fibres artificials 

que permetien una major llibertat de moviment. (Baxter, 2008) 

- Vestits: la moda més popular va ser el vestit de línia A i la seva forma triangular. N’hi 

havia de llargades “maxi” i “mini”. (Baxter, 2008) 

- Botes: calçat preferit de l’època. N’hi havia de diferents formes, estils i colors (blanc, 

negre i platejat). (Baxter, 2008) 

- Ulleres de sol grans: van ser un complement imprescindible. Les muntures eren 

normalment de plàstic brillant blanc o negre i molt grans. (Baxter, 2008) 

- Bolsos: es van convertir en un símbol d’estil. Es fabricaven amb diferents materials 

(plàstic, PVC..). (Baxter, 2008) 
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4.4. Context històric i social  

En aquest apartat es realitza una breu descripció sobre el context social i cultural de la dècada 

de 1960.  

Els anys 60 van ser anomenats la “dècada prodigiosa”, ja que va ser una època de grans ideals 

en la que es van viure importants canvis socials i polítics. Aquesta època es caracteritza per la 

lluita contra la discriminació racial, el feminisme, la llibertat de la dona, la revolució sexual i 

la rebel·lia juvenil. És una època d’acabar amb les tradicions passades.  (Sierra, 2014) 

Hi havia un clima d’efervescent creativitat en el que activitats com les arts plàstiques, el 

disseny gràfic i la moda, entre altres disciplines, es van entrecreuar generant una situació que 

en molts aspectes recorda a l'avantguardisme històric. (Carrascal, 2010) 

Els esdeveniments històrics de principis d’any van tenir un impacte molt important en els 

anys posteriors. El Mur de Berlín es va aixecar al 1961, l’exploració espacial es va convertir 

en una preocupació per les superpotències i al 1963 John F.Kennedy va ser assassinat . A 

Londres hi va haver una gran revolució i els adolescents van començar a rebutjar les normes 

establertes. Nova York es va unir ràpidament, París es va modernitzar i el prêt-à-porter italià 

es popularitzà. (Stevenson, 2011)  

També va ser una època important per la lluita del moviment afroamericà pels drets civils, per 

la independència d’Àfrica o pels canvis que van tenir lloc dins l'Església catòlica. La FDA 

d’EE.UU  va aprovar la píndola anticonceptiva, fet que aportava una major llibertat sexual a 

les dones. Així doncs, la societat va adquirir un to més liberal i va aparèixer el terme de 

“societat permissiva”. (Basilio, 2017)  

A més a més, sorgeix amb força la cultura juvenil, la qual mostra una gran insatisfacció amb 

la societat. Sobretot entre 1968-1969 apareixen diferents moviments de protesta en totes les 

universitats importants d’Europa i Estats Units. Entre la cultura juvenil triomfa la figura del 

hippie. (Fieg, 2018)  
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5. Metodologia i desenvolupament 

5.1 Disseny de la metodologia 

“60’s vibes” es tracta d’una editorial de moda inspirada en l’estètica dels anys 60. La 

concepció global és crear un projecte fotogràfic que expliqui una història a l’espectador sobre 

l’empoderament femení i li mostri les tendències de la moda dels anys 60. Es pretén que les 

fotografies tinguin una estètica visual comuna i s’entenguin de forma conjunta.  

Com es tracta d’un producte audiovisual, s’han seguit les tres fases habituals: la preproducció, 

la producció i la postproducció. 

A continuació, s’explicaran els processos i passos que s’han seguit per la concepció i 

desenvolupament d’aquest treball. 

Pel que fa a la preproducció, en primer lloc s’ha definit els objectius que es vol aconseguir i 

s’ha realitzat una recerca prèvia dels conceptes necessaris per elaborar amb un sentit i criteri 

l’editorial de moda. A més, s’ha fet una investigació de referents per tal d’aconseguir un estil 

propi. A continuació, amb la informació recopilada dins del marc teòric, s’han ideat les 

fotografies de l’editorial amb la finalitat de transmetre l’estètica dels anys 60 i difondre el 

missatge de l’empoderament femení.  

En aquesta fase també és necessari buscar els escenaris on es realitzaran les fotografies, posar-

se en contacte amb escoles de maquillatge i perruqueria perquè participin en el projecte, 

buscar les models i el vestuari, i finalment l’atrezzo i tot el material tècnic necessari per dur a 

terme la sessió de fotos. 

El següent punt, que és la producció, fa referència principalment a l’execució de cada 

fotografia. En aquesta fase ja es té clar com seran les fotografies i posades en escena, fet que 

agilitza el procés. Prèviament a començar la sessió de fotos s’ha de construir els diferents sets, 

i durant la sessió s’ha de tenir en compte els aspectes tècnics de la càmera i la il·luminació.   

En aquest a fase serà necessari l’ús de material tècnic que s’utilitza per a realitzar la sessió de 

fotos: càmera Canon EOS R, objectiu Canon 50 mm 1.8, objectiu Canon 24-105 mm i trípode. 
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Finalment, es porta a terme el pas de la postproducció. En primer lloc, es fa una selecció de 

les diferents fotografies realitzades, escollint aquelles que es considerin més bones. Per 

avaluar-les s’analitzen tècnicament i compositivament, però també es té en compte les 

expressions i accions de les models.  

S’ha escollit un total de quinze fotografies perquè és el nombre aproximat de fotografies que 

té una editorial de moda. Aquesta elecció ha estat difícil, ja que es compta amb molt material i 

per tant, hi ha hagut un gran nombre de fotografies descartades. La decisió final ha estat 

pressa perquè es considera que les fotografies mostren una clara evolució pel que fa a les 

actituds de les models i es mostra l’empoderament de la dona i el missatge buscat.  

Seguidament, es realitza l’edició i retoc de les fotografies mitjançant el programa Adobe 

Photoshop. L’elecció d’aquest programa es deu al fet que es tracta d’un processador de 

fotografies professional, tot i que també pot ser utilitzat per a persones no expertes, ja que és 

molt intuïtiu i presenta un workflow molt visual. També permet veure i organitzar les imatges 

digitals i el seu posterior retoc. 

L’últim punt de l’apartat de postproducció és l’elaboració d’un lookbook amb les fotografies 

realitzades, assolint així un dels objectius secundaris marcat prèviament.  

Finalment, es realitza un estudi de camp elaborant una breu enquesta a un grup de deu 

persones per tal de saber si l’editorial ha aconseguit transmetre els missatges desitjats. A partir 

dels resultats se n’ha extret un anàlisis dels mateixos i una conclusió envers el projecte.  
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5.2 Desenvolupament 

El projecte s’ha desenvolupat en tres passos cronològics. En primer lloc, la preproducció, on 

s’ha preparat tot el que és necessari per a realitzar l’editorial de moda. Seguidament, la 

producció, on s’ha elaborat la sessió fotogràfica. I finalment, la postproducció, on s’han 

seleccionat i editat les diverses fotografies.  

 

5.2.1 Preproducció: Ideació de conceptes  

Idea conceptual 

Abans de començar a preparar l’editorial de moda és important tenir clar el concepte i el 

missatge que es vol transmetre.  

La idea conceptual de 60’s vibes és la següent: 

“Editorial de moda inspirat en l'empoderament femení dels anys 60 i en com aquest es veu 

reflectit a través de la moda. 

Durant els anys 60 la dona s'imposa a la societat i expressa que és lliure. La revolució de la 

moda que es va viure en aquella època transforma la seva manera de vestir. 

Aquesta alliberació femenina es converteix en un discurs visual mitjançant colors vius, 

brillantor, transparències i estampats cridaners.” 

Per tal de reflectir la idea que es té present sobre l’editorial i l’estètica que es vol aconseguir 

s’han elaborat diversos moodboards.  

 

Fig. 5.2.1.1. Moodboard de l’estètica. Font: Elaboració pròpia, 2021 
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Fig. 5.2.1.2. Moodboard de l’acting. Font: Elaboració pròpia, 2021 

 

 

Fig. 5.2.1.3. Moodboard tendència 1. Font: Elaboració pròpia, 2021 

 

 

Fig .5.2.1.4. Moodboard tendència 2. Font: Elaboració pròpia, 2021 
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Fig. 5.2.1.5. Moodboard tendència 3. Font: Elaboració pròpia, 2021 

 

 

Fig. 5.2.1.6. Moodboard tendència 4. Font: Elaboració pròpia, 2021 

 

 

Fig. 5.2.1.7. Moodboard accessoris. Font: Elaboració pròpia, 2021 
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Fig. 5.2.1.8. Moodboard maquillatge. Font: Elaboració pròpia, 2021 

 

 

Fig. 5.2.1.7. Moodboard pentinats. Font: Elaboració pròpia, 2021 

Elecció models  

Escollir les models és un pas molt important, ja que aquestes han de tenir l’actitud necessària 

per a transmetre el missatge de l’editorial.  

Per buscar les models i contactar amb elles s’ha utilitzat Instagram. La intenció ha sigut trobar 

models que volguessin col·laborar amb el projecte i que físicament fossin diferents entre elles. 

Per últim, es va demanar les talles a les models per tal de buscar una vestimenta adequada a 

elles.  
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Localitzacions 

A l’hora de triar les localitzacions hi ha dues opcions: interiors o exteriors. Tenint en compte 

els referents i el tipus d’editorial que es vol realitzar, finalment s’ha escollit un estudi 

fotogràfic.  

Es va buscar informació sobre diversos estudis fotogràfics de Barcelona i es va escollir el 1º 

2a Studio, ja que es tracta d’un estudi molt complet que ofereix un gran ventall d’espais per a 

realitzar les fotografies. També disposa d’una magnífica llum natural i de molt material per a 

poder utilitzar (elements d’atrezzo, teles de colors..).  

 

Fig. 5.2.1.8. Fotografies 1º 2a Studio. Font: Web estudi, 2021 

 

Selecció dels estilismes/maquillatge/pentinats 

Per buscar i seleccionar la vestimenta i els accessoris de les models s’ha comptat amb l’ajuda 

de dues estudiants d’estilisme de LCI Barcelona, l’Alexandra Joanne i l’Alejandra Vaca. La 

roba s’ha aconseguit al showroom intern de “Marc Juan Comunicación”.  

Un cop s’han tingut seleccionats tots els looks s’ha elaborat una taula per tenir clars els 

maquillatges i pentinats de cada estilisme. Per a consultar aquesta taula vegeu l’annex 1.  

Ideació fotografies 

El projecte fotogràfic consta de quinze fotografies, les quals es divideixen per seccions que 

corresponen a 4 tendències diferents: Twiggy, Era Espacial, dones amb pantalons i Mary 

Quant.  
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La idea principal ha sigut que totes les fotos ressaltessin pels seus colors, ja que es pretén 

transmetre l’estètica dels anys 60 i l’alegria de la societat d’aquella època.  

Això es porta a terme mitjançant l’ús de teles de colors pels fons. Els colors de les teles s’han 

escollit en funció del color predominant dels vestuaris de les models. Els colors de les teles 

corresponents a cada tendència és el següent:  

- Twiggy: tela de fons rosa 

- Era Espacial: tela de fons blau 

- Pantalons: tela de fons groc  

- Mary Quant: tela de fons verd  

 

5.2.2 Producció: Sessió fotogràfica 

La sessió fotogràfica de l’editorial s’ha portat a terme seguint tot el que s’ha preparat a la 

preproducció. S’ha realitzat en un matí tenint una durada de 5h.  

Al llarg de tota la sessió s’ha intentat construir 4 sets diferents entre si i que combinin amb els 

looks de les models. Per altra, banda també s’ha donat indicacions a les models abans de 

realitzar les fotografies per tenir clar el seu acting en cada moment.  

Les fotografies s’han realitzat amb llum natural per tal de donar un aspecte més suau a les 

imatges. Per tant, una de les parts més difícil ha sigut el control de la il·luminació.  

 

5.2.3 Postproducció: Edició  

Pel que fa al procés de postproducció, primerament les fotografies han sigut classificades i 

valorades per tal d’escollir-ne quinze.  

Un cop escollides les fotografies finals, són editades amb el Photoshop. Generalment, són 

treballades de la mateixa manera i modificant els mateixos paràmetres, tot i que aquests han 

pogut variar en funció de les necessitats de cada imatge.  
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Fig. 5.2.3.1. Captura pantalla Photoshop. Font: Elaboració pròpia, 2021 

Per editar les imatges s’ha treballat amb diferents capes. En primer lloc s’ha disminuït 

l’exposició i augmentat el contrast. Seguidament s’ha aplicat una correcció selectiva en els 

colors blancs (augmentant el groc), negres (augmentant el cian) i neutres (augmentant el 

groc). Finalment s’aplica un filtre de fotografia de color taronja.  

L’últim pas d’aquesta etapa consisteix a maquetar les imatges en un suport que permeti 

mostrar les fotografies a un públic i que aquest les entengui en un conjunt i de forma 

cronològica. Per a realitzar aquesta maquetació s’ha utilitzat el programa Canva.  
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6. Anàlisi i resultats 

6.1 Resultat fotogràfic  

Per tal de valorar el resultat de les fotografies obtingudes cal reflexionar sobre la part pràctica 

del treball.  

Abans d’executar la sessió de fotos s’ha pensat molt detingudament els estilismes, 

maquillatges i pentinats de les models, ja que s’havia de transmetre perfectament l’estètica i 

les tendències de moda dels anys seixanta. Per altra banda, també s’ha reflexionat sobre com 

transmetre als espectadors l’empoderament de la dona a través de les fotografies. Es va 

decidir fer-ho a través de les actituds de les models i de la seva vestimenta.  

Abans de començar a fer les fotografies també s’ha tingut molt present el fet d’elaborar quatre 

escenaris diferents. Aquestes acompanyen als quatre tipus d’estilismes diferents, i per tant el 

color de les teles del fons combina amb la vestimenta de les models.  

A l’hora de realitzar les fotografies s’ha tingut en compte la descripció del rol de la dona dels 

anys seixanta que s’ha fet en el marc teòric i la informació cercada sobre la moda d’aquella 

època. Mentre s’executaven les fotografies s’han donat indicacions en tot moment a les 

models per tal que tinguessin clar com havien de ser les seves posicions i el que havien de 

transmetre.  Tot i això, se’ls hi ha donat absoluta llibertat perquè s’expressessin elles mateixes 

i mostressin a través del seu cos el procés d’empoderament.  

Les fotografies escollides s’han valorat tant tècnicament com estèticament, ja que aquestes 

han de crear un món que aconsegueixi transmetre el missatge buscat. Les accions i “poses” de 

les models són diferents en totes les fotografies, ja que aquestes han de mostrar un procés 

d’empoderament.  

La maquetació de l’editorial s’ha realitzat intentant construir una línia narrativa que segueixi 

un ordre visual i expliqui de forma cronològica una història a l’espectador. També s’ha 

intentat mantenir l’interès de l’espectador en tot moment.  

Així doncs, es considera que les fotografies realitzades compleixen els objectius marcats 

prèviament i que han estat capturades amb l’estil i la tècnica buscada.  
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Durant la sessió es va realitzar una gran quantitat de fotografies, motiu pel qual hi ha hagut un 

gran nombre de fotografies descartades. Tot i que s’havia de fer una selecció de quinze 

fotografies com a màxim, moltes de les que han quedat fora també compleixen els objectius 

marcats. Per això, se’n mostren algunes a continuació:  

 

Fig. 6.1.1. Fotografia descartada. Font: Elaboració pròpia, 2021 

 
Fig. 6.1.2. Fotografia descartada. Font: Elaboració pròpia, 2021 
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Fig. 6.1.3. Fotografia descartada. Font: Elaboració pròpia, 2021 

 

 
Fig. 6.1.4. Fotografia descartada. Font: Elaboració pròpia, 2021 

 

 



52 60 vibes. Realització d’un editorial de moda - Memòria 

 

 
Fig. 6.1.5. Fotografia descartada. Font: Elaboració pròpia, 2021 

 

 

 

Fig. 6.1.6. Fotografia descartada. Font: Elaboració pròpia, 2021 
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6.2 Anàlisi dels resultats de l’enquesta  

Per tal d’analitzar si el missatge de l’editorial s’ha transmès correctament s’ha realitzat una 

enquesta (vegeu Annex II per observar les enquestes senceres) a un grup de deu persones.  

L’enquesta està formada per les quatre preguntes següents:  

1) Has entès les fotografies de forma cronològica i com si se t'expliques una història? 

2) Veus plasmat l'empoderament de la dona al llarg de les fotografies? 

3) Creus que es plasma correctament l'estètica dels anys 60? 

4) Distingeixes correctament 4 tendències de moda diferents? 

 

Pel que fa a la primera pregunta, totes les persones excepte una han respost que si. La majoria 

observa un empoderament de la dona i com aquesta s’allibera. Els enquestats comenten que 

entenen aquest alliberament a través de les posicions de les models i de la roba, la qual va 

canviant. Un dels enquestats comenta que és molt significatiu el fet que l’editorial comenci 

amb una fotografia d’una dona sola i acabi amb una imatge de les tres models juntes amb el 

peu de foto “Women Unite”.  

A la segona pregunta tothom ha respost que sí. Expliquen que es veu com la dona cada cop 

agafa més força i com els colors de la vestimenta són més vius. Els estilismes han ajudat molt 

a entendre la història, ja que comenten que al començament aquests són més innocents i 

infantils i al final més empoderats i madurs. Un enquestat també ha comentat que els peus de 

les fotos l’han ajudat a entendre el procés.  

Amb relació a la tercera pregunta, la majoria de persones han respost que tot i no tenir molts 

coneixements sobre la moda dels anys 60 hi veuen una estètica molt concreta i marcada. Un 

enquestat comenta que els colors vius mostren l’època de postguerra, fet que l’ajuda a 

contextualitzar l’editorial. La gent que tenia més coneixement sobre la moda dels anys 60 

comenta que aquesta es reflecteix molt bé gràcies a mostrar personatges icònics de l’època 

com la Twiggy.  
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Pel que fa a l’última pregunta, la majoria de persones han entès les quatre tendències de 

moda, tot i que a una minoria els hi ha costat.  

Després d’analitzar detingudament les respostes dels enquestats, se n’extreu una valoració 

molt positiva, ja que s’ha pogut comprovar que han entès correctament el missatge que 

l’editorial volia transmetre. Tots han vist clarament com es mostra el procés d’empoderament 

de la dona i l’estètica dels anys 60.  
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7. Conclusions 

En aquest treball de fi de grau s’ha pogut treballar en tots els àmbits que conformen 

l’elaboració d’un projecte fotogràfic, en aquest cas una editorial de moda. S’han seguit tots els 

passos que van des de la ideació de les fotografies fins a la postproducció d’aquestes.  

El projecte ha començat amb una recerca d’informació dins del marc teòric en la qual s’ha 

estudiat la moda dels anys 60, el rol de la dona dins la societat d’aquella època i com és 

l’elaboració d’una editorial de moda de manera professional.  

Seguidament, s’han marcat uns objectius a assolir i s’han analitzat diferents tipus de referents 

(fotografia, pintura...). Aquests han servit d’inspiració per a realitzar les fotografies del 

projecte.  

A l’apartat de metodologia s’ha mostrat com s’ha ideat i preparat la sessió fotogràfica i com 

s’ha portat a terme aquesta. També s’ha treballat l’edició de les imatges i explicat quins 

passos s’han seguit durant la postproducció per a obtenir el resultat final. Finalment les 

imatges s’han maquetat per mostrar-les al públic.  

A més, s’ha analitzat el resultat fotogràfic comprovant així que s’ha aconseguit un estil estètic 

unificat en totes les fotografies i un discurs visual. També s’ha elaborat una anàlisi dels 

resultats de l’enquesta. A partir d’aquest s’ha pogut arribar a la conclusió que l’editorial de 

moda ha aconseguit transmetre correctament el missatge desitjat.  

Aquest treball ha servit per millorar l’organització i planificació a l’hora d’elaborar un 

projecte d’aquestes característiques i per polir les habilitats tècniques de l’autora.  

Així doncs, s’han complert tant els objectius principals com secundaris, ja que s’ha pogut 

portar a terme tot el que s’havia plantejat inicialment.  

Per acabar, comentar que el TFG ha servit per poder veure com una editorial de moda és 

capaç de transmetre un missatge i mostrar al mateix temps tendències sobre moda.   
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7.2 Possibles ampliacions 

La difusió de l’obra es durà a terme per l’autora. Principalment, aquesta serà difosa a través 

de les xarxes socials. La decisió ha sigut pressa per l’augment del seu ús en els últims anys. 

Actualment les xarxes socials són una eina molt potent per compartir i donar a conèixer els 

projectes propis, ja que gran part de la població n’és usuari i consumeix contingut a través 

d’una pantalla. A més a més, divulgar una obra a través de les xarxes socials és una via molt 

ràpida i gratuïta.  

Les xarxes socials que s’utilitzaran seran principalment Instagram i Twitter, ja que són les que 

permeten viralitzar més ràpidament un contingut.  

També s’intentarà que alguna revista de moda publiqui l’editorial, ja que és una bona opció 

per difondre el projecte i per arribar a un públic més concret. Les revistes a les quals 

s’intentarà publicar són per exemple “Neo2 Magazine” i “Out and Out Magazine”. La seva 

elecció és perquè són revistes centrades en la publicació d’editorials de moda i properes amb 

els seus lectors.  

Per últim, es pretén realitzar una exposició a la “Galeria V7” de Berga, una galeria d’art 

situada a la capital berguedana. L’elecció ha estat pressa perquè es tracta d’un espai obert a 

tothom qui vulgui mostrar la seva obra i que ofereix l’oportunitat d’exposar tota mena de 

disciplines artístiques (fotografia, pintura...). És una molt bona opció per donar a conèixer les 

obres d’una manera més local i propera.  
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8.Estudi de viabilitat 

8.1 Planificació  

8.1.1 Planificació inicial 

El projecte està dividit en 3 parts. La primera part és la preproducció, en la qual es fa una 

recerca de documentació per tal de poder desenvolupar correctament el projecte. També es 

planifiquen les diferents fotografies de l’editorial i es contacta amb els col·laboradors del 

projecte. Es busquen les localitzacions, models, atrezzo, etc. Aquesta etapa es planteja des de 

l’1 d’octubre fins al 38 de febrer.  

La segona etapa és la producció i fa referència a la realització de la sessió de fotos. La durada 

es planteja al llarg de tot el mes de març.  

Finalment, la postproducció fa referència a la classificació i elecció de les fotografies i la seva 

posterior edició. En aquesta etapa també es realitza l’enquesta, es fa una anàlisi dels resultats i 

se n’extreu les conclusions. Aquesta etapa es planteja des de l’1 d’abril fins al dia de 

l’entrega. L’entrega del projecte és del 17 al 18 de juny.  

En el següent cronograma es mostra les dates en les quals està previst executar les diferents 

tasques:  

Fig. 8.1.2.1. Conograma. Font: Elaboració pròpia, 2020
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8.1.2 Desviacions 

La planificació inicial ha canviat considerablement al llarg de tot el projecte. L’etapa de 

preproducció s’ha allargat, ja que la recerca d’informació va ser més llarga del que 

s’esperava. Per tant, la ideació de les fotografies es va endarrerir. Tot i això, la sessió 

fotogràfica es va portar a terme correctament i amb els resultats esperats.  

Aquest endarreriment va suposar menys temps per a realitzar la postproducció de les 

fotografies i per a enviar l’enquesta a més persones. Per això, el nombre d’enquestats es va 

reduir a deu. Tot i voler la màxima difusió de l’obra, els resultats obtinguts mostren uns 

clars resultats.  

 

8.2 Anàlisi de la viabilitat tècnica  

Els recursos tècnics i infraestructures necessaris per dur a terme el projecte són els 

següents:  

- Estudi de fotografia: 5h aproximadament. S’ha de llogar.  

- Càmera i objectius: se’n disposa de propi. Per tant, estarà disponible sempre.  

- Vestuari: es necessitarà durant les hores que duri la sessió. Es llogarà a un 

showroom.  

- Models, maquilladores i perruqueres: es necessitaran durant la sessió de fotos. 

S’aconseguiran mitjançant col·laboracions amb escoles.  

8.3 Anàlisi de la viabilitat econòmica  

No serà necessari un pla de finançament extern, ja que es disposa de la major part tècnica. 

Només s’haurà de pagar l’estudi de fotografia. Pel que fa a la part artística, es disposa de 

col·laboradors, els quals permetran que el cost del projecte no augmenti.  
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8.3.1 Costos de producció. Pressupost 

S’han realitzat diversos pressupostos per saber un preu orientatiu sobre què pot suposar el 

projecte. 

- Pressupost de material tècnic 

- Pressupost de recursos humans 

- Pressupost real  

 

Taula 8.3.1.1 Pressupost material tècnic. Font: Elaboració pròpia, 2021 
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Taula 8.3.1.2 Pressupost recursos humans. Font: Elaboració pròpia, 2021 

 

 

 

Taula 8.3.1.3 Pressupost total i cost real. Font: Elaboració pròpia, 2021  
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8.4 Aspectes legals 

El projecte es difondrà amb la llicència de Creative Commons (CC). Les llicències de 

Creative Commons permeten als usuaris publicar els seus treballs sota unes condicions 

concretes. L’autor pot decidir els límits de difusió de la seva obra i triar l’opció que vulgui 

entre les que ofereix la llicència. 

Entre les llicències que ofereix l’organització s’ha decidit l’opció Reconeixement - No 

comercial. Aquesta opció permetrà que altres usuaris puguin fer ús de l’obra però donant 

sempre crèdit a l’autor. L’obra original tampoc podrà tenir finalitats comercials. 

A més a més, també s’ha tingut en compte els següents aspectes legals: 

- La cessió de drets d’imatge de les models i el seu permís per a ser exhibides 

públicament.  

- Registrar el projecte a l’oficina de la Propietat Intel·lectual 

- No demanar permisos relacionats amb la via pública, ja que la sessió fotogràfica 

està realitzada en un estudi  
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Annex I. Taula estilismes, pentinats i maquillatges 
 
Twiggy 

 

Look/ Laura Pentinat Maquillatge 

 

 
 
 

 

 

-Coloret marcat amb un to 

rosa.  

- Llavis amb un to 

suau/nude.  

 

 

 

Look/ Luiza Pentinat Maquillatge 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



                                             60’s vibes: Realització d’una editorial de moda - Annexos 

 
2 

 

Espacial 

 

Look/ Laura Pentinat Maquillatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Look/ Júlia Pentinat Maquillatge 

 

 
 

 
Cabell natural model 

 

 

 

 

Look/ Luiza Pentinat Maquillatge 
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Pantalons 

 

Look/ Luiza Pentinat Maquillatge 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Look/ Júlia Pentinat Maquillatge 

 

 
 

 
Cabell natural model 
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Mary Quant 

 

Look/ Laura Pentinat Maquillatge 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Look/Luiza Pentinat Maquillatge 
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Annex II. Enquestes 

Plantilla de l’enquesta  

1. Has entès les fotografies de forma cronològica i com si se t'expliques una història? 

2. Veus plasmat l'empoderament de la dona al llarg de les fotografies? 

3. Creus que es plasma correctament l'estètica dels anys 60? 

4. Distingeixes correctament 4 tendències de moda diferents? 

 

Respostes 

 

Gerard López 

1. Sí. Veig que cada cop la dona s'allibera més i les peces de vestir també són 

diferents. 

2. Sí. La roba cada cop té més color i es veu com la dona agafa més força. 

3. Jo crec que si, tot i que no tinc gaires coneixements sobre la moda dels anys 60. 

Ja que els colors vius mostren l'època de postguerra. 

4. Em costa una mica però en general sí. 

 

Samuel Martínez 

1. Sí. 

2. Sí, i crec que va de menys a més. 

3. No en tinc gaire idea, però imagino que sí. 

4. Sí, estan ben diferenciades. 

 

Andrea Mora 

1. Des del meu poc coneixement de la història no veig la cronología, però si veig 

que les fotografies estan relacionades entre si 

2. Si 

3. Dins del meu poc coneixement, si 

4. Si 
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Judit Torner 

1. He entès les fotografies de forma cronològica i com una historia, ja que es veu 

clarament l’empoderament de la dona, i la força i poder que va adquirint a mesura 

que van avançant els anys 60. 

2. Si, totalment. Es veu clarament que els estils començant sent més innocents i 

infantils i es van convertint en madurs i empoderats. 

3. Totalment, ja que hi han representats quatre estils icònics dels anys 60 com són 

l’era espacial o la Twiggy. 

4. Si, clarament. 

 

Cristina 

1. He vist com les poses i la roba van evolucionant cap a la llibertat. 

2. A mesura que avancen les imatges, sí. 

3. Si, totalment. 

4. Si, veig minifaldilles, crochet, colors vius, camises... 

 

Eric Lastra 

1. No tant de forma cronològica per la de l’eslògan de: We can do it! Al ser creat 

durant els 40 em treu d'una narrativa cronològica lineal. Això sí, començar amb 

una fotografia d'una noia sola i acabar amb les tres amb el missatge Women Unit 

es pot interpretar com una història d'unitat. 

2. Sí, sobretot amb els peus de pàgina i l’actitud de les models. 

3. Tornant al punt d'abans l'estètica de We can do it! em porta als 40, però la majoria 

de peces de roba sí.   

4. De les 4 tendències la que no veig tan clar és la de transparències, però sí que n'hi 

ha estampats, brillantor i colors vius.  

 

Esther Nuñez 

1. Creo que si, está muy bien buscado el contexto histórico de la moda y bien 

documentado. 

2. Si totalmente. 

3. Si, bastante bien con iconos de la época. 

4. La verdad que no lo he apreciado la diferencia en las 4 etapas 
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Margalida Munar 

1. Sí.  

2. Sí, ja que aquesta va canviant de postures.  

3. Sí, ja que els estilismes són molt característics.  

4. Sí tot i que m’ha costat.  

 

Georgina Pou 

1. No 

2. Sí 

3. Sí, molt. M’encanta.  

4. Sí.  

 

Lola González 

1. Si. 

2. Es considera que reflexa molt la ideologia que pretén transmetre. Està molt ben 

realitzat. 

3. Si. 

4. Crec que s’assemblen força entre tots! Tenen el mateix fons! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




