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RESUM 
 
Aquest Treball de Fi del Grau en Comunicació pretén analitzar i investigar quina és la representació 
de la dona a la marca d’alta costura Chrisitan Dior a les seves imatges publicitàries. La imatge de la 
dona i la seva indumentària de la casa Dior sempre han anat associades a ser un reflex d’una porció 
social. Unes fotografies de moda que han estat presents en publicacions importantíssimes com 
VOGUE, HARPER’S BAZAAR. Com sí d’un mirall es tractés, les dones, mai millor dit, s’hi 
emmirallaven i anhelaven molt més que aquella peça de roba representada a la imatge. 
 
Quina és la situació actual? Aquestes fotografies i continguts visuals, han modificat els seus codis 
arran de l’aparició de moviments socials? Han estat prou intensos per a fer trontollar codis, arquetips 
de la representació femenina d’aquesta marca? L’anàlisi d’aquests continguts visuals de la marca ens 
pot desvelar si ha estat així. I en tot cas, si s’han establert nous codis i rols femenins. 
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ABSTRACT 
 
This Final Project of the Degree in Communication aims to analyze and investigate the 
representation of women in the haute couture brand Chrisitan Dior in their advertising images. The 
image of the woman and her clothing of the Dior house have always been associated with being a 
reflection of a social portion. Fashion photographs that have been present in very important 
publications such as VOGUE, HARPER'S BAZAAR. As if it were a mirror, women, never better 
said, mirrored and craved much more than that piece of clothing represented in the image. 
 
What is the current situation? Have these photographs and visual contents modified their codes as a 
result of the emergence of social movements? Have they been intense enough to shatter codes, 
archetypes and the female representation of this brand? The analysis of these visual contents  can 
rebel against us if it is. And in any case, new codes and female roles have been established. 
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1.  PRESENTACIÓ 
DE LA 
INVESTIGACIÓ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. INTRODUCCIÓ. 
 
 
“We should all be feminist” fou el lettering que es va poder llegir en una samarreta presentada per la 
casa DIOR a la col·lecció READY TO WEAR Spring-Summer del 2017. La marca va plasmar el 
títol de l’assaig de l’escriptora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (Nigèria, 1977) en una de les 
seves peces. Aquest assaig fou publicat el 2014 i és una adaptació d’una xerrada de TEDx del 2012. 
Dior va emetre un missatge feminista, una acció que va traspassar la passarel·la, posicionant el to de 
la casa Dior amb molta afinitat amb els corrents socials feministes. 
 
Amb aquest punt de partida el tema d’investigació se centrarà a descriure i analitzar la representació 
de la feminitat en la comunicació gràfica i audiovisual efectuada per la casa Dior als llançaments de 
les col·leccions de Haute Couture1 des del 2017 fins a l’actualitat. És un àmbit d’estudi on 
conflueixen la moda, la publicitat i la comunicació emesa a partir de la indumentària. 
 
Per tal d’entendre sí aquest canvi de la maison Dior respon a una estratègia comunicativa, 
s’investigaran les diferents imatges i continguts visuals que s’han utilitzat en la presentació dels 
llançaments de les campanyes de la línia Haute Couture, analitzar-ne quina codificació fan de la 
figura femenina. Cercant concloure, si aquesta “feminització” de la marca es reflecteix a les imatges 
publicitàries.  
 

 
1 Segons Gilles Lipovetsky l’alta costura és una empresa industrial i comercial del luxe, la finalitat de la qual 
és el benefici. Les seves creacions incessants produeixen una obsolescència propícia a l’acceleració del 
consum. 
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El període analitzat serà des de la presentació de la primera col·lecció de la primera directora 
creativa de la casa Dior Maria Grazia Chiuri (gener de 2017), fins a l’actualitat. Les imatges seran 
analitzades i contraposades entre elles, per tal de veure quina evolució hi ha hagut des del moment en 
què Chiuri va assumir la direcció de Dior. I, d’altra banda,  estructurant un marc teòric sobre el 
recorregut de la representació femenina, delimitant arquetips i tendències utilitzades en la fotografia 
de moda publicitària des de la consolidació de la marca amb el “New Look”2 (1947) fins a l’època 
contemporània. Aquesta investigació intentarà determinar si realment la voluntat de la nova 
directora, molt propera al feminisme, ha traspassat el discurs i realment ha incidit en la imatge de 
marca. 
 
Les principals fonts i autors per a crear el nucli teòric que permetrà el desenvolupament de l’anàlisi 
són: 
 

• Lipovetsky, Gilles. Amb la seva obra —titulada: El imperio de lo efímero. La moda y su 
destino en las sociedades modernas— s’obtindrà una visió de com la moda interactua 
socialment i contribueix a la vitalitat de les democràcies i a l’autonomia dels individus. 

 
• Freund, Giselle. A través del seu anàlisi de l’obra, La fotografia como documento social, 

permetrà entendre el paper del mitjà fotogràfic des de diversos punts de vista: sociològic, 
polític i artístic. 

 
• Berger, John. Modos de ver. Una assaig clarificador sobre el poder de les imatges i els 

missatges inherents.  
 

• Barthes, Roland. El sistema de la moda. És una investigació centrada en desgranar el 
significats dels codis de la indumentària. És un llibre sobre els signes socials que fan 
possible la moda. 

 
• Bou, Núria. L’assaig sobre la representació de la feminitat a la indústria cinematogràfica: 

Deesses i tombes. Mites femenins en el cinema de Hollywood, aportarà un marc de referència 

 

 
 
2 New Look de Christian Dior (1947). Estil trencador que va arribar després la segona Guerra Mundial: va 
plantejar el ressorgiment de la feminitat i la sensualitat a través de la figura. 
(https://www.itfashion.com/moda/paris/como-nacio-el-new-look-de-dior/ ) 
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sobre la feminitat i una classificació sobre arquetips femenins. Núria Bou (Barcelona, 1967) 
és professora titular de Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra. 

 
• Chimamanda Ngozi, Adichie, Autor del discurs feminista: Tothom hauria de ser feminista. 

Les idees exposades seran contraposades amb el posicionament de la casa Dior vers la 
codificació del feminisme que emet a les seves comunicacions. 

 
L’obra de la professora Núria Bou serà cabdal i tindrà un paper preponderant en aquesta 
investigació. El seu anàlisi servirà per a comparar estèticament la figura femenina de la casa Dior a 
l’alta costura amb la feminitat al cinema hollywodià dels anys 40.  
 
Les publicacions a la premsa especialitzada, no seran considerades com una font d’informació cabdal 
i acadèmica, però la seva consulta serà necessària, ja que són les principals vies de comunicació de la 
marca amb el públic, i per aquesta raó, seran analitzades i alguns dels seus articles podran ser citats 
en el desenvolupament del treball. 
 
El projecte s’estructurarà en les següents seccions: 
 

• La Justificació. 
 

• La definició del nucli teòric. 
 

• L’anàlisi de les imatges i de la comunicació. 
 

• Les conclusions. 
 

• La biografia. 
 

• La webgrafia i fonts visuals. 
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1.2. JUSTIFICACIÓ DE LA RECERCA. 
 
 
Són moltes les empreses, que arran del sorgiment dels moviments feministes, han fet un gir en el seu 
discurs, i s’han posicionat proclamant una postura feminista amb canvis en la seva comunicació i 
publicitat. Ara bé, tot aquest compromís social, que moltes marques han adquirit, cal ser observat 
amb deteniment, ja què, en molts casos ens podem trobar amb accions més properes a les relacions 
públiques, i que la seva imatge publicitària no manté una coherència amb la comunicació de la marca 
i el seu nou posicionament. 
 
La finalitat no és descobrir si la marca ens menteix. Es tracta d’observar si el missatge corporatiu és 
uniforme en tots els àmbits de connexió amb el públics. I poder delimitar si hi ha moltes més accions 
de “femwahsing” o “femvertising” , que no una clara voluntat de canviar un paradigma en el món de 
la moda (Menéndez Menéndez, 2020). O, si per contra, després d’analitzar imatges i comunicació 
s’evidencien els canvis que reforçarien la idea de l’aparició d’una moda compromesa, o una moda 
conscient real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La marca analitzada serà Christian Dior. Al juliol de 2016, Dior va anunciar el nomenament de 
Maria Grazia Chiuru com a directora creativa de la línia femenina de la maison. Ella ha estat la 
primera dona en ocupar aquest càrrec, un lloc de poder, que des de la creació de la marca, sempre 
havia estat ocupat per homes. Chiuri representa un canvi, que s’identificarà en una nova direcció 
artística, és evident, però també en nova visió personal i intransferible del món femení. Potser només 
és una simple coincidència. O serà un fet que marcarà una nova tendència. 
 
La feminitat ha estat abastament reproduïda en el món publicitari de la moda del luxe. És i ha estat el 
principal subjecte del discurs publicitari d’aquest sector. El cos femení i la seva indumentària han 
generat infinitat de continguts visuals, que han convidat a generacions passades i actuals a crear un 
imaginari col·lectiu (Berger, 2000). Les imatges, les il·lustracions, o els audiovisuals, han estat els 
missatges amb els quals les marques han captivat els consumidors (Barthes, 2003). Imatges nascudes 
per a presentar a la societat les noves tendències i nous codis estètics pel que fa a la indumentària. I, 

Fig.1 -  Look 17 de la col·lecció SS17 Christian Dior Ready to wear.  
https://www.tag-walk.com/en/collection/woman/christian-dior/spring-summer-2017 
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tot sovint, aquestes noves tendències són un reflex dels canvis socials o del sorgiment de nous 
moviments o corrents ideològiques. Com n’és el cas que ens ocupa, confluint amb el sorgiment 
d’una corrent feminista. 
 
La moda plasma aquestes noves corrents, les imatges que la documenten també han d’adaptar i 
establir una coherència visual amb el discurs que la marca proposa. Així, es pot dir que les imatges 
també són un reflex social. I que, al mateix temps, la seva estètica reflecteix el discurs de la marca. 
Però la codificació de la bellesa i la representació de la feminitat al món publicitari de la moda té una 
llarga i sòlida trajectòria. Gairebé hermètica.  Si la moda reflecteix nous moviments socials, és 
possible que aquests nous paradigmes socials siguin capaços de trencar aquesta representació 
arquetípica de la dona? 
 
L’any 2017 va aparèixer el moviment global feminista, anomenat #Metoo3 que es va iniciar amb les 
denúncies d’assetjament sexual per part del cineasta nord-americà Harvey Wenstein. La meca del 
cinema va patir un cataclisme. A l’edició de l’entrega dels premis Oscar del 2018, la reivindicació 
generalitzada i les denúncies hi van ser molt presents, un acte on moltes de les muses de Hollywood, 
anaven vestides amb les creacions de la Haute Couture de la casa Dior. I és que la relació del cinema 
amb la maison ha estat sempre ben estreta, creant uns arquetips i icones femenines que ha perdurat 
durant dècades.  
 
La propagació internacional del moviment, va fer sorgir una onada feminista que va encoratjar a 
dones d’altres àmbits, com la política o la música, a aixecar la veu i denunciar altres abusos. Aquest 
moviment va ser capaç d’iniciar un replantejament social sobre el paper de la dona i les seves 
desigualtats en molts àmbits. Va fer visibles diverses problemàtiques letàrgiques, posant-les damunt 
de la taula, i va qüestionar moltes actituds en diferents disciplines. 
 
Les marques comercials han detectat aquesta conscienciació social vers la feminitat. I han apostat, 
potser estratègicament, per adoptar una posició activa vers aquesta temàtica. L’any 2016, la firma 
Christian Dior, va contractar la primera dona per posar-la al capdavant de la maison, l’italiana 
Maria Grazia Chiuri. Des del naixement de la marca aquest paper sempre l’havia ocupat un home, 
tal com havia passat en molts dels seus competidors. Amb aquesta nova etapa, en la qual una dona 
crea per a la dona, Dior fa un canvi de rumb estratègic en el seu discurs, que no només respon a un 
canvi de direcció artística, sinó que també respon a un canvi social confluint cronològicament amb 
l’onada feminista. Una coincidència, que metafòricament parlant, podríem titllar d’un bàlsam que 
acarona el canvi diornià. 
 
 
 
 

 
3 Cronologia moviment MeToo.  Disponible a El País. 
https://elpais.com/especiales/movimiento-metoo/cronologia/ 
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1.3. PREGUNTES D’INVESTIGACIÓ I HIPÒTESI.   
 
Actualment les marques no només es comuniquen a través de la seva publicitat, sinó que a través de 
múltiples canals emeten continguts, que responen a estratègies de comunicació plantejades des de la 
perspectiva de les relacions públiques. 
 
Podem considerar l’anterior afirmació (hipòtesi) com un reflex de la realitat? 
 
I de ser així, es possible distingir una campanya publicitària d’una de relacions públiques? Poden 
tenir un to o discurs oposat quan són comparades entre elles? 
 
El paper de la dona projectada a les comunicacions de la casa Dior ha canviat?  
 
Els arquetips femenins que utilitza li permeten ser coherent amb els missatges feministes? 
 
 

1.4. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS. 
 
L’objectiu general del TFG és analitzar els continguts visuals emesos per la marca Christian Dior 
des del nomenament de Maria Grazia Chiuri com a director creativa. Amb aquest anàlisi es vol 
observar quina representació de la feminitat fa la marca. Descrivint i comparant les dones de Dior 
vers la codificació femenina al cinema de l’època daurada de Hollywood (anys 40 i 50). 
 
Els objectius específics del projecte seran: 
 

• Oferir una visió general i suficient de la moda de luxe i com es relaciona amb la 
societat. 
 

• Analitzar la codificació de la feminitat de Dior contrastant-la amb la del cinema. 
 

• Detallar i conèixer els continguts emesos per Dior durant el període analitzat. 
 

• Relacionar la comunicació de la marca Dior amb altres accions, campanyes, 
comunicacions o marques que tinguin un to feminista. 

 
• Esbrinar si és una tendència generalitzada del sector. 
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2.  NUCLI TEÒRIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. FONAMENTACIÓ. 
 
 

2.1.1 Moda i societat. 
 
Per tal d’aproximar-nos a la investigació, ens endinsarem en el món de la moda —referint-nos a la 
parcel·la de haute couture— amb la voluntat de delimitar la relació que s’estableix entre aquesta i 
l’individu, més enllà de la transacció comercial.  
 
La moda va començar a ser entesa com a disciplina artística amb l’aparició de l’alta costura 
(Lipovetsky, 1990). A finals del S.XVIII, a la cohort de Maria Antonieta va aparèixer de manera 
introductòria aquesta modalitat amb la dissenyadora de moda Rose Bertin (Lipovetsky, 1990). 
Posteriorment, la trajectòria del modista James Frederik Wroth (1825-1895) va consolidar aquest 
canvi de paradigma; i el dissenyador, modista, començà a gaudir d’un prestigi inaudit, amb un ressò i 
influència social molt notables (Liñares, 2014).  
 
La moda es va desvincular de la qüestió artesanal, va fer un trencament amb el passat, provocant la 
desvinculació d’aquesta disciplina amb el fet rutinari i tradicional, moment en el qual els sastres 
tenien poca iniciativa. Es regien per patrons i no els podíem considerar creadors. El modista esdevé 
creador, es consideradà un geni, més vinculat a l’art que no al fet artesanal, i replantejarà la creació 
d’una peça, des del seu esquelet, des del patró.  Una frase de Coco Chanel exemplifica aquest canvi 
en el procés creatiu “primer es fa el vestit, no l’ornament”, descriu molt bé la nova concepció de la 
moda i l’alta costura, de canvi i innovació constant (Lipovetsky, 1990). 
 
La societat percebrà la moda com una disciplina artística, equiparant els modistes com a creadors 
artístics. Per exemple, Dior fou considerat el Watteau dels modistes, i Balenciaga, el Picasso de la 
moda (Lipovetsky, 1990). La moda estableix un fort vincle amb l’art. I no només en la consideració 
dels modistes com artistes, sinó que la creació de moda es relaciona directament amb referències a 
l’obra artística: els vestits de Mondrain i el Pop Art, o les faldilles Picasso d’Yves Saint-Laurent 
(Lipovetsky, 1990). Així la moda va vincular-se estretament amb l’art.  Si la moda és considerada 
art, la manera de comunicar-la també haurà de ser considerada com a tal, ja que es regirà per 
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determinats valors estètics vinculats a la cultura artística. Crearà un llenguatge visual propi, tal com 
ha fet el cinema o la pintura, esdevenint un referent social. 
 
La moda, i els seus productes,  formen part de la nostra societat, és un sistema semiòtic de llenguatge 
de signes (Barthes, 2003). La moda és un llenguatge no verbal que codifica i modifica la imatge 
personal social projectada de l’individu. Determina qüestions per a que l’individu pugui expressar-
se, i els altres que l’observen puguin copsar-lo. 
 
La moda, i tot el sistema empresarial que sustenta, i per tant la seva publicitat, pot ser percebuda com 
quelcom frívol, sense contingut ni intencionalitat. Com un sector preocupat només per proporcionar 
satisfacció per les qüestions estètiques i banals de la indumentària. Però la seva incidència social 
traspassa límits inimaginables. L’acceptació de la moda i les seves tendències, implica acceptar uns 
codis socials, una cultura, amb uns arquetips solidificats per la cultura occidental. 
Així, la moda, allunyada de ser un assumpte merament banal,  constitueix un document estètic i 
sociològic que evidencia les sensibilitats d'una època, i en particular de la voluntat de ruptura i 
innovació o, per altra banda, d’un ferm conservadorisme, quedant definit l’assumpte del vestir com 
un assumpte substancialment polític (Vásquez Rocca, 2005). 
 
La moda, i la seva estètica, són atemporals. L’estètica de la moda evoluciona constantment en funció 
dels gustos dominants culturals (Venkatesh et al., 2010b). La moda és l’encarregada de la plasmació 
de la transformació social. Aquesta transformació pot ser percebuda com una democratització social. 
La moda contribueix a transformar els individus i a sentir pertinença de grup a d’altres estrats 
socials. La projecció personal a través de la indumentària obre les portes a accedir a un altre nivell 
social, la codificació visual de la indumentària fa que els altres puguin reconèixer un estatus social. 
La moda projecta un significats connotats. I l’accés  a aquesta significació, és fa a través de les 
imatges que comuniquen la moda i els seus canvis. A través del llenguatge publicitari de la moda  es 
poden distingir tres missatges diferents: un missatge icònic literal o denotat, un missatge lingüístic i 
un missatge icònic connotat (Berger, 2000). 
 
El camí per percebre la moda és fa a través dels missatges que emet a través de la seva comunicació. 
Des de petits assumim que la publicitat forma part de l'escenari quotidià que envolta i acompanya la 
nostra existència (Díaz Soloaga, 2007). La fotografia ha aconseguit, a través de les revistes o la 
publicitat, dotar a les imatges de moda d'un sentiment ideològic concret ,valent-se dels valors i 
referències iconogràfiques pròpies de la nostra cultura i memòria històrica (Sánchez Montalbán, 
2004). Les imatges envolten a la ciutadania, actualment hi accedim per múltiples canals, i la 
proximitat i el consum visual d’aquesta iconografia fa que s’interioritzen els missatges que emeten.  
 
La moda, entesa com un moviment cultural i artístic, crea les seves icones i arquetips a partir de la 
influència d’altres disciplines artístiques. La moda no és hermètica en aquest sentit, sinó tot el 
contrari, necessita reflectir discursos d’altres àmbits culturals per a ser reconeguda com a marca 
referencial social. És així com, l'estètica cinematogràfica, adquireix un auge espectacular en el 
sector. Les actrius del setè art són models preferides per a crear glamur i sofisticació, trets essencials 
de la moda de luxe (Sánchez Montalbán, 2004).  
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Aquesta vinculació amb el cinema contribueix a la idea aspiracional de la moda. On la imatge real, 
ens evoca a una ficció anhelada.  L’època contemporània prefereix la imatge que no pas a la cosa, la 
copia vers l’original, la representació a la realitat, l’aparença en contraposició al ser; allò profà és la 
veritat, allò sagrat és la il·lusió (Debord, 2016). La moda és la personificació de la il·lusió, 
representa un desig,  i captiva a través de la seva imatge. Fa creure en la possibilitat d’assolir una 
realització social i política. Hi ha la necessitat de sentir acceptació social, és imperatiu. La moda 
contemporània forma part de l’espectacle de la vida postmoderna que determina l’estil, la roba i la 
indumentària de l’individu, i que conformaran el seu jo per a ser acceptat a la comunitat, per a ser 
acceptat pels altres (Abrudan, 2012). La mirada dels altres, el seu judici, fa que la construcció de la 
identitat sigui extremadament fràgil i vulnerable. Aquesta fragilitat identitària, sorgeix perquè la 
primera descripció que oferim als altres de la nostra pròpia personalitat és l'elaborada a partir de la 
corporeïtat que tenim i del vestit que portem (Díaz Soloaga, 2007). La moda permet emetre aquests 
missatges al receptor.  
 
Les imatges publicitàries contribueixen a la construcció de la identitat individual. Aquestes imatges, 
que habitualment són retrats, plantegen el retrat fotogràfic com una fase particular de l’evolució 
social: l’ascens de les àmplies capes de la societat cap a un major significat tant polític com social 
(Freund, 2001). La fotografia de moda no només transmet els valors estètics i descriptius de la peça 
de roba que hi apareix, sinó que hi ha una lectura que va més enllà, la moda fingeix una realitat en 
les imatges que usa. És més important el rostre de la model, l’atmosfera que projecta la imatge, que 
no el producte en sí. La fotografia de moda recrea el món viu del nostre temps (Casajus Quiros & 
Lara García, 2005). 
 
 
 

2.1.2 Feminitat. 
 
La publicitat de la moda utilitza determinats estereotips comunament acceptats de «com» ha de ser 
una dona o un home per aconseguir triomfar socialment o afectivament en una societat (Díaz 
Soloaga, 2007). Aquests estereotips normalment ressalten valors que no recullen el concepte de dona 
en la seva accepció més completa i freqüent, sinó que extreuen trets extrems com la transgressió, 
l'èxit, el triomf afectiu, el plaer o el risc, i deixen de banda altres aspectes tant o més fonamentals de 
la realització vital de qualsevol persona, com poden ser l'amistat, l’esforç, la família o la realització 
professional. 
 
La dona ha estat i és l’eterna musa construïda des d’una mirada masculina. La iconografia femenina 
heretada és la que hem rebut de la història de l’art (Martínez-Oña & Muñoz Muñoz, 2015). La 
consideració de la moda, haute couture, com a disciplina artística ha possibilitat l’absorció de la 
iconografia pictòrica com a referent a l’hora de crear uns rols de feminitat. Les imatges publicitàries 
han estat creades a través del mitjà fotogràfic. Un mitjà que va créixer i definir-se amb la voluntat de 
poder equiparar-se al mitjà pictòric, a l’art tradicional.  
No es d’estranyar que perseguís equiparar-s’hi, ja què durant més de 4 segles, la pintura va dominar 
la creació referents visuals a tot Europa (Berger, 2000).  
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Des de fa anys que es reivindica una nova manera de representar la dona a la publicitat. Amb una 
visió adequada a l’època contemporània. En els últims anys la sensibilitat femenina ha estat 
despertada per uns tipus de representacions, algunes amb una llarga tradició i d’altres més recents, en 
les quals no hi ha un respecte adequat a la dignitat personal, com projeccions de la dona sotmeses a 
uns criteris de submissió, de desigualtat i en definitiva d’injustícies. La representació de la dona a la 
publicitat denota problemes (Sánchez-Aranda, 2003).  És precisament aquesta llarga tradició en la 
representació de la feminitat que la fa tan inamovible i creadora de conflictes. L’alta costura codifica 
el cos femení, i multitud de marques de la categoria presenten com a model a una persona amb unes 
determinades proporcions, presentant unes codificacions femenines que exclouen a moltes 
destinatàries del missatge (Sánchez-Aranda, 2003). Tot i aquesta exclusió, és possible que la 
publicitat necessiti representar la feminitat d’aquesta manera tan determinada, i la raó és que 
necessita simplificar el missatge que emet, reduir la porció de la realitat que representa, per ser 
altament efectiva en allò que vol evocar. 
 
Les imatges artístiques i publicitàries de la moda transmeten una determinada ideologia, influint en 
la construcció d'identitats. La construcció d’una dona estereotipada, per part de la moda, obstaculitza 
una societat igualitària. Com passa amb la representació del cos femení des de la perspectiva 
androcèntrica, la publicitat hereta un ideal de bellesa que unifica la feminitat, fet que suposa el 
control de la identitat femenina. La publicitat recorre a les creences de l'imaginari social, als 
estereotips, als arquetips (Martínez-Oña & Muñoz Muñoz, 2015).  
 
La feminitat a la publicitat de la moda es construeix a partir de l’imaginari artístic. Necessita 
referents que interpel·lin a un públic ampli, per això, el cinema li aporta referents i arquetips 
reconeguts per la cultura de masses. Ja no només per la representació de la dona que fa el cinema, 
sinó també per tot allò que el rodeja. La publicitat que utilitza l’univers fílmic, per exemple a través 
de les seves estrelles, recrea l’entorn en el qual vivim però ens eleva a mons plens de felicitat i noves 
sensacions, a una ficció aspiracional. I, per tant, ens connecta amb l’anhel de ser l’estrella 
cinematogràfica.  
 
Hollywood ha contribuït notablement a instaurar uns rols femenins, mitificant les seves estrelles, a 
partir d’arquetips de la representació femenina de l’antiguitat clàssica. Núria Bou (Barcelona, 1967), 
professora titular de Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra, analitza la 
representació de la feminitat al cinema nord americà. Analitzant el seu assaig:  Deesses i tombes. 
Mites femenins en el cinema de Hollywood (2004) podem entendre com ha estat la representació de 
la feminitat al cinema i la incidència social provocada, i paral·lelament com ha influït en altres 
àmbits, com en el cas de la publicitat i la presentació de la moda de luxe a la societat. El cinema té 
una estreta relació amb el món de l’haute couture.  
 
La indústria cinematogràfica és un mètode de promoció, és la producció de nous dissenys creats per 
a les estrelles del cinema que es mostraran a la catifa vermella dels Oscar o en altres grans 
esdeveniments del món del cinema (Abrudan, 2012). Els premis de l'Acadèmia Americana són una 
bona ocasió perquè els dissenyadors presentin nous models a milions d'espectadors i seguidors 
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d'arreu del món. Els films també són una oportunitat per establir relacions publicitàries, utilitzant el 
product placement (fig.1). El cinema i l’alta costura tenen una relació simbiòtica. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Fig.2 -  Marlene Dietrich portant un vestit de Haute Couture de Chrisitan Dior. Alfred Hitchcock's Stage Fright. Hichtcock, Alfred. (1950) 
(https://www.barnebys.es/blog/christian-dior-la-materia-de-la-que-estan-hechos-los-suenos) 

Aquest vincle estret, ens permet relacionar una disciplina amb l’altra. I observar la feminitat des de 
la classificació cinèfila d’arquetips instaurats segons l’assaig de l’autora Núria Bou, i amb el qual 
n’extraurem les següents conclusions: 
 
L’assaig assenyala que el cinema americà és una exaltació dels valors masculins. L’home és 
presentat, des dels seus inicis (films de Charlot) amb heroïcitat, amb afany de superació, i capacitats 
per evolucionar. La representació de la dona dista molt d’aquests valors. La defineix com aquella que 
es troba immersa en un món d’homes, definit per homes, interpretat per homes, i destinat als homes. 
Així la dona és l’element discordant en les històries, adopta rols que sovint s’associen a la mort, a la 
manipulació, o a les actituds més execrables de l’esser humà (Bou Sala, 2004): 
 

• Dones bel·licoses: 
Femme Fatale. Inspirada en els següents arquetips femenins: 
Sorgida de la tradició talmúdica, presenta la reencarnació de la femme fatale en el mite de Lilith la 
obscura. La dona anticonformista, rebel, la que es queixa per voler tenir un paper actiu en les 
relacions sexuals maritals, però que és castigada, tan pel seu marit (Adam) com pel seu Déu, a 
transformar-se amb una dona que no podrà tenir fills i quan se li atorgarà la possibilitat de tenir-ne 
els hi xuclarà la sang arran de la seva follia. Esdevé la femme fatale, desproveïda de sentiments i 
sensibilitats. Recordem el personatge de Cruella de Vil4, recentment reinterpretat per Emma Stone i 
vestida a la ficció amb dissenys inspirats en les creacions de Haute Couture Chistian Dior entre 
d’altres. 
 
S’originen també a partir del mite de Pandora, la dona de la caixa dels trons, creada per Zeus amb 
l’única intenció de venjar-se de la humanitat. És curiosa que la idea de castigar universalment sigui 

 
4 Cruella (2021) Dirigida per Craig Gillespie. Emma Stone (Cruella de Vil) i Emma Thompson (Baronesa von 
Hellman) disposen de més de 80 looks inspirats tots ells en l’alta costura de diverses firmes.  
https://elle.mx/celebridades/2021/05/28/disenadores-alta-costura-rebeldes-cruella-inspirada 
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executada per una dona. Pandora va mirar que hi havia dins de la caixa, de la mateixa manera que 
Eva va menjar-se la poma. En tots dos casos, les accions individuals van representar un càstig 
universal, no només a les dones curioses. 
 
La femme fatale, que socialment sempre havia tingut un cert poder hipnòtic i seductor, és en realitat 
la dona condemnada, la que defalleix. La curiositat instintiva de Pandora, o la Southern belle, que 
intensifica l’impuls lluitador d’Atenea quan veu que el seu final s’atansa, i també l’arquetip de la 
mare cuidadora Demèter quan és al costat dels moribunds, o la dona virginal del film melodramàtic, 
que s’envolta de l’Eros de Persèfone (Bou Sala, 2004). 
 
Aquestes atribucions arquetípiques reforcen la idea que inherentment té la representació femenina als 
mitjans, sorgida d’uns mites que assenyalen la dona com a culpable de mals universals. La figura és 
sempre presentada amb una dualitat, amb dues cares ambivalents. Atractiva però fatal. 
 
Aquestes dones bel·licoses, pandòriques, volen transgredir l’arquetip femení domèstic, i volen 
immiscir-se en el món masculí de l’acció. És per aquest motiu que seran castigades, per a frenar 
aquest desig, per instaurar culturalment que la dona s’ha de sotmetre.  
 

• Dones silencioses. 
Inspirades en Demèter, la deessa de la terra fèrtil. Els homes l’assetgen, rapten la seva descendència. 
És la figura de la gran mare patidora, però que aguanta estoicament en el seu silenci. S’adapten a la 
imposició, no cerquen rebel·lia. Són conformistes, i la seva mort és l’únic camí per a la regeneració. 
 

• Verges Passionals. 
Inspirades en Persèfone, filla primaveral i exuberant de Demèter. És la representació de l’arquetip 
femení virginal. La jove donzella raptada per Hades, que l’acaba captivant, i mentint a la seva mare, 
quan s’adona que l’atrau enormement el reialme de les tenebres. 
 
Són arquetips reproduïts abastament en el món audiovisual del cinema, observarem més endavant, 
mitjançant l’anàlisi de la comunicació de la casa Dior, si són vigents en la creació de l’imaginari 
femení contemporani. 
 
Aquesta representació femenina no dista tan de les problemàtiques contemporànies. Les dones en 
molts àmbits continuen supeditades als homes, tal i com presenta Bou, les dones actuen en 
conseqüència de les accions masculines. La societat, la publicitat, passa massa temps centrada en 
ensenyar a les noies a preocupar-se pel que pensaran el nois. Hi ha molts inputs, premsa, articles, 
llibres, pel·lícules, modes, que subtilment diuen a les dones que han de fer i com comportar-se per 
atraure i complaure els homes. En canvi hi ha moltes menys guies que indiquen als homes com han 
de complaure a les dones (Chimamanda Ngozi, 2016). Hi ha certes imposicions socials que es 
reflecteixen a la vida real. No hi ha un arquetip masculí seductor que tingui aquesta dualitat de la 
femme fatale, els herois masculins són herois i bells, i res més. Sovint a la ficció cinematogràfica, a 
la publicitat, es presenten dones atractives que volen ser heroïnes, però que implícitament tenen una 
connotació malèvola.  
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Malauradament el problema del gènere es que prescriu com hauríem de ser en comptes de reconèixer 
com som. Hem de donar resposta a les expectatives de gènere. S’han de desaprendre moltes lliçons 
de gènere que estan interioritzades. El problema de gènere se centra en el gènere femení 
(Chimamanda Ngozi, 2016). 
Podem atribuir responsabilitats al cinema, a la fotografia, a la publicitat,  i considerar-los com a 
agents culturals que fomenten la construcció d’una perspectiva de gènere. La cultura, en un última 
instància, té com a finalitat la conservació i garantir la continuïtat d’un poble. I la cultura la fa la 
gent, és de la gent. Si la cultura fomenta una determinada construcció social es fa difícil modificar-la. 
 
 
 

2.1.3 L’estratègia publicitària: femvertising. 
 
L'estratègia de comunicació publicitària anomenada femvertising està sent utilitzada cada cop més 
per empreses a tot el món. Es tracta de posar al centre de la comunicació la figura femenina i 
presentar un discurs corporatiu que dona suport a les reclamacions del moviment feminista. Tot i 
això, el caràcter intrínsecament comercial de la publicitat sempre posa sota sospita la veracitat dels 
missatges que les marques emeten, que poden instrumentalitzar en el seu benefici aquells moviments 
socials amb prestigi (Menéndez Menéndez, 2020). Pot ser considerat com un instrumentalització del 
moviment social, reforçant la idea que la publicitat és enganyosa i manipuladora. 
 
En un context de reconeixement social del feminisme i, per tant, acceptant les desigualtats en molts 
àmbits de la societat, apareix el femverstising, definida com la tàctica de comunicació comercial que 
evita representacions estereotípiques de les dones, que incorpora ideals feministes i que elabora un 
discurs potencialment emancipador (Menéndez Menéndez, 2020). Arran de l’aparició del moviment 
#MeToo, les firmes de moda han detectat una necessitat de connectar amb les necessitats socials. 
Sobretot amb les generacions més joves, estretament compromeses i conscienciades amb els temes 
de gènere. Aquesta conscienciació social es reflecteix quan l’elecció de marques que estan alineades 
amb els valors socials actuals i que transmeten un compromís.  
 
La publicitat ha de treballar per evitar que les marques siguin percebudes com a deshonestes, amb 
poca credibilitat quan utilitza els temes socials, en aquest cas el feminisme, i enfocar-se a presentar 
accions publicitàries socialment responsables. Es tracta que la publicitat insti a fomentar els valors 
del feminisme, no instaurar-los des de missatges o accions publicitàries mancades de significat. 
Aquesta manera d’actuar empodera a les marques, i les allunya del fals feminisme (Menéndez 
Menéndez, 2020).  
 
Així la publicitat tenen un gran poder per a confirmar la comprensió de la realitat (Mendoza Cuéllar, 
2012). I no només la publicitat té aquest poder sinó que també els mitjans de comunicació, i també 
les xarxes socials, són els que ajuden a configurar la societat. Fomentant uns rols evidenciant una 
problemàtica existent. 
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Aquest camí planteja que l’empoderament de la dona s’ha de fer visible a la publicitat (Bigas 
Formatjé, 2019). Han de retratar a la societat a la qual es dirigeixen, perquè d’aquesta manera les 
audiències se senten identificades, i creen una connexió amb les marques que es posicionen amb 
aquests moviments socials. 
 
La indústria de la moda vol ser feminista. I és que la major part de les accions publicitàries es dirigeixen 
al públic femení, i la major part de la publicitat és feta amb dones com a protagonistes5. Les grans 
corporacions de la moda han captat aquesta realitat popular; i s’han adonat que les seves principals 
clientes, les dones, volen expressar-se lliurement a través de la indumentària (Priya, 2017). 
Posicionant-se com una marca amb un compromís social vers el feminisme s’asseguren un 
engagement, i a més a més satisfent un benefici emocional en la compra d’un vestit o samarreta. 
 
Alison Brancaft, escriptora i crítica cultural,  va publicar el 2019 l’obra titulada: Fashion and 
Psychoanalysis. Styling the Self (Bloomsbury, 2019). Analitza la construcció de la individualitat a 
través de la moda i la psicoanàlisi. El segon capítol parla de l’alta costura i cita John Galliano (director 
creatiu de Dior de 1996 al 2011) a la introducció: 
 

“Vull que la gent s'oblidi de les seves factures d'electricitat, de la seva feina, 
tot. És temps de fantasia. El meu objectiu és realment molt senzill. Quan un 

home mira a una dona que porta un dels meus vestits, m'agradaria 
bàsicament que es digués a si mateix: ‘Me l’he de follar.’ [. . .] Només penso que 

cada dona mereix ser desitjada. És realment demanar massa?” 
John Galliano 

 
Són aquests tipus de missatges els que les marques han d’evitar publicitar. I transmetre altres valors 
relacionats amb la moda i l’alta costura. I deixar de fomentar uns rols masculins i femenins en les 
representacions de la moda. 
 
 
 

2.2. CHRISTIAN DIOR.  
 
Christian Dior, una de les marques líders en el sector de la moda de luxe contemporània. Des dels 
seus inicis la marca ha posat a la dona en el centre dels seus missatges. Tot i que actualment compta 
també amb una línia de productes masculins, la secció femenina és cabdal per a la marca.  
 
La projecció de la marca es va reafirmar l’any 1947 quan, després de la Segona Guerra Mundial, va 
presentar el “New Look”. Eren uns dissenys que exaltaven la feminitat, elegants, i que responien a 
les necessitats de les dones de l’època, cercant en la roba evadir-se de les vicissituds viscudes a la 
guerra.  
 

 
5 Segons l’estudi de Kantar Ad Reaction Getting Gender Right (https://www.kantar.com/) , en el 75% dels 
anuncis publicitaris apareixen dones. (Bigas Formatjé, 2019) 
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El “New Look” va retornar el gust pel glamur i el luxe. Potenciant la delicadesa femenina. Dior les 
denominava dones-flor, per les voluminoses faldilles en forma de corol·la i les cintures reduïdes dels 
seus dissenys (Rivière, 1996). Aquesta creació ha estat reinterpretada pels diversos dels successors i 
dissenyadors que han ocupat el càrrec de director creatiu. De fet, amb la instauració del “New Look”, 
va imposar el seu nou estil de moda, però també va establir les bases d'una marca global de luxe que 
segueix sent atractiva setanta anys després de la seva creació. 
 
Christian Dior és una de les cases de moda franceses més famoses i una de les marques més grans 
del grup de luxe LVMH, el grup de productes de luxe líder del món (amb ingressos de 23,4 milions 
de dòlars l’any 2018) (Antonaglia & Passebois Ducros, 2020).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 3 Christian Dior amb models vestint peces del New Look. 1950. Getty Images 
 
Dior s’ha sabut patrimonialitzar, i la clau del seu èxit recau precisament en el seu propi valor com a 
marca, en el seu llegat. Tot i haver tingut diferents creadors al capdavant de la firma han mantingut 
un fort vincle amb l’esperit del seu creador inicial (Antonaglia & Passebois Ducros, 2020). La 
identitat de la marca neix de la identitat del seu creador primogènit. L’alta costura, concebuda com a 
creació artística va fer despuntar la figura del creador, mostrant com la hibridació entre art i moda es 
denota amb l’expressió personal dels directors artístics de cada casa de moda (Lipovetsky, 1990). 
Així el director creatiu adquireix un protagonisme, una rellevància, que va més enllà de ser el 
dissenyador d’una peça de roba. 
 
La comunicació de la marca se centra sobre manera al voltant de les personalitats dels directors 
creatius. Esdevenen la veu de la marca a Internet, a la premsa i, sobretot, durant la temporada de 
desfilades. Galliano6, per exemple, va pujar a l'escenari al final dels seus espectacles disfressat amb 
la temàtica de la col·lecció. A conseqüència de la hibridació, els directors creatius es consideren 
artistes. 
 
Amb aquesta idea Dior ha sabut lincar-se amb l’art. Amb diverses exposicions museístiques7, on es 
mostren el llegat de Christian Dior, es creen unes sinergies que reforcen la percepció de la marca 

 
6 John Galliano. Director creatiu de la maison Dior del 1996 al 2011. 
https://ca.wikipedia.org/wiki/John_Galliano 
7 Musée Christian Dior (París), V&A (Londres), MAD (París) 
http://www.musee-dior-granville.com/ 
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com quelcom sublim, exclusiu i sobretot artístic. Es categoritzen els seus productes com a obres 
d’art, la moda és art, i els seus creadors són artistes. 
 
La figura de l’artista manté l’essència de Dior, però també deixa entreveure la seva personalitat, el 
seu propi estil, la seva visió particular. Maria Grazia Chiuri, nomenada directora creativa de Dior 
el 2016, ha deixat la seva empremta conceptual en el discurs que la firma emet. Amb la seva primera 
col·lecció va presentar les seves intencions, i més que la col·lecció en si, el que es rememora és el 
missatge que va transmetre. Amb l'èxit fulgurant d'una samarreta bàsica d'estil de carrer que 
mostrava el missatge We Should All Be Feminists, la seva visió personal quedava evidenciada. En 
referència a l'assaig polític de Chimamanda Ngozi Adichie, i perfectament cronometrat respecte a 
l'explosió del moviment feminista "Me Too" que denunciava l'explotació i els abusos d'actrius al 
sistema de Hollywood, el 2017 Maria Grazia Chiuri va dir a The Guardian: "A Dior la dona pot 
ser femenina d'una manera forta". Així la marca es reposiciona, i crea uns nous lligams socials, que 
reforcen la seva identitat i el seu estatus. 
 
 
 

2.3. LA SIMBOLOGIA DE LA INDUMENTÀRIA. 
 
La separació dels gèneres a través de la indumentària ha estat present en cultures antigues fins a 
l’època contemporània. Hi ha hagut una necessitat d’evidenciar visualment les diferències entre la 
roba per a l’home i la roba per a la dona. 
 
La moda és qui controla aquesta distinció, qui en fomenta els canvis, i decideix si cal que n’hi hagi. 
La moda (i els seus creadors) busca informació en la societat (canvis socials, moviments, nous 
hàbits, etc.), per tal de traduir-la en una nova peça de roba, o en la reinterpretació d’una peça ja 
existent. En paraules de Roland Barthes (2003): la moda és imitar allò que en principi es va mostrar 
inimitable. 
 
La indumentària ens codifica vers la societat. La moda no només ens vesteix, és una via de 
representació de nosaltres per als altres (Moreira Bravo, 2020).  Així doncs, les estructures del 
sistema de la moda poden imposar paràmetres i establir una codificació i una simbologia al voltant 
de la indumentària (Entwistle, 2002).  
 
La indumentària pot determinar la igualtat sexual, social, jurídica i política. Observem com la 
vestimenta de l'home, des de la seva invenció, permetia una major llibertat de moviments físics, cosa 
que significava que podia traslladar-se amb més facilitat d'un lloc a un altre, aleshores, era més lliure 
que la dona. A finals de 1700, es va consolidar certes regles a França que prohibia a les dones vestir 
com a homes, justament per no proporcionar la igualtat (Moreira Bravo, 2020). Aquestes 
particularitats han definit unes peces de roba que representen els gèneres, fent que uns rols socials 

 
https://www.vam.ac.uk/exhibitions/dior-designer-of-dreams 
https://madparis.fr/christian-dior-couturier-du-reve 
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siguin evidenciats a través dels pantalons o d’una faldilla. Creant una forta simbologia a l’hora de 
vestir-se. 
 
Fins a principis del S.XIX, la indumentària es representava a través dels dos gèneres i les seves 
relacions socials. La figura masculina va representar-se amb el vestit sastre. Era el seu aliat. Amb 
comoditat i llibertat de moviments, i amb una forta adaptació als canvis progressius de l’època. Així 
el vestit sastre (americana i pantalons) elogia la representació de l’home en els actes polítics, 
econòmics i socials d’aquelles èpoques (Moreira Bravo, 2020). Qui portava els pantalons era qui 
liderava, els pantalons van ser i són un símbol de poder i distinció.  
 
Segons Joanne Entwistle (2002) la faldilla és, i ha estat,  la peça amb més càrrega genèrica a 
Occident i fortament vinculada a esdeveniments socials amb codis de vestir definits, com a: 
restaurants exclusius, clubs, presentacions i actes protocol·laris. Esdeveniments on s’exigeix a les 
dones que han d’estar femenines. Si contraposem la simbologia de la indumentària femenina amb la 
del vestit sastre masculí, les dones i la manera com es vestien, l’estètica de la seva indumentària 
evidenciava certa incapacitat per a treballar, amb pesades faldilles, o amb cotilles, que exercien una 
forta limitació de moviments (Moreira Bravo, 2020). La faldilla, llarga i voluminosa simbolitza una 
contenció en la interacció social de la dona. Relegant-la a una posició inferior a la de l’home, i 
adoptant un paper secundari. 
 
Si bé és cert, el període que va de la Primera Guerra Mundial a la Segona Guerra Mundial (1939-
1945), fou necessari que la dona canviés la manera d’interactuar socialment. Un gran nombre de 
dones van anar a treballar i se suposa que aquesta va ser la causa de l'abandonament de la cotilla i de 
les incòmodes faldilles llargues del període anterior (Entwistle, 2002).  
La dona adoptà nous rols, i s’adaptà a les noves necessitats sorgides dels conflictes bèl·lics. Així 
doncs, la indumentària femenina, també es va haver d’adaptar a aquestes necessitats. La roba 
femenina havia de ser utilitària, havia d’abandonar els guarniments.  Sorgeix un estil anomenat 
“utility”, que permetia a les dones seguir la moda amb austeritat, però amb practicitat (Partington, 
2007). En contraposició amb el sorgiment d’aquest corrent estètic, va aparèixer el “New Look” de 
Christian Dior (1947), amb un afany per a recuperar la feminitat a la indumentària. El “New Look”, 
amb les seves espatlles suaus i arrodonides, la cintura retallada i comprimida, i les faldilles llargues i 
voluminoses, contrastaven fortament amb els estils “utility” de la guerra, amb les espatlles quadrades 
i faldilles curtes i rectes, pràctiques (Partington, 2007). Es va retornar a la feminitat decorativa. Dior 
va formar part del moviment dels anys cinquanta per aconseguir que la dona tornés a ser més 
femenina i decorativa, després de la masculinitzadora influència de la Segona Guerra Mundial 
(Entwistle, 2002). 
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3.  METODOLOGIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitjançant l’observació dels continguts emesos en cada llançament de la col·lecció d’alta costura de 
la casa Dior ens aproparem a la percepció de la representació de la dona per part de la marca. El 
resultat d’aquesta aproximació no serà definitiu. Amb un enfocament qualitatiu s’estudiaran les 
imatges i comunicacions que han acompanyat a la maison durant el període analitzat.  
 
Les imatges que s’analitzaran tenen com a denominador comú la indumentària femenina, i,  per tant, 
també l’anàlisi i la comprensió de quines tipologies de peces componen les col·leccions, ajudarà a 
interpretar el grau de feminitat i avaluar si certament hi ha una voluntat de canvi. No només la 
desfilada en si emet una significació o simbologia, sinó que tota la mise en scène esdevé clau per a 
copsar quins missatges ens transmet la marca.  L’estudi de cas se sustentarà sobre l’observació de: 
 

• Imatges fixes que presenten la col·lecció. 
• Audiovisuals. 
• Col·laboracions preponderants amb altres artistes. 

 
 
L’alta costura presenta anualment dues col·leccions o obres, la de tardor i hivern (a partir d’ara Fall 
Winter) i la de primavera i estiu (Spring Summer). Els diferents llançaments analitzats seran: 
 

o Dior FALL WINTER 2017 Haute Couture. 
o Dior SPRING SUMMER 2018 Haute Couture. 
o Dior FALL WINTER 2018 Haute Couture. 
o Dior SPRING SUMMER 2019 Haute Couture. 
o Dior FALL WINTER 2019 Haute Couture. 
o Dior  SPRING SUMMER 2020 Haute Couture. 
o Dior  FALL WINTER 2020 Haute Couture. 
o Dior SPRING SUMMER 2021 Haute Couture. 

 
La selecció d’aquest període respon al canvi en la direcció creativa de la casa Dior. I també a la 
disponibilitat dels continguts per a poder ser observats. Per tal de poder consultar les col·leccions 
s’usarà un cercador especialitzat en moda. Es tracta de TAG WALK (https://www.tag-
walk.com/en/), amb el qual s’accedirà a les imatges de les col·leccions de cada temporada. 
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La web corporativa de LVMH (https://www.lvmh.com/) serà també una font de consulta per 
analitzar com es comunica cada llançament.   
 
Per tal d’analitzar les fotografies serà necessari establir un marc d’execució amb un patró a aplicar 
cadascuna de les imatges. L’estructura serà la següent: 
 

a. Fitxa Tècnica.  
On es recopilaran les dades relatives a les imatges pel que fa a l’autor, la data de creació, la 
localització de la presa fotogràfica i si disposa de títol. 

 
b. Observació descriptiva i formal. 

Es tracta d’elaborar una anàlisi morfològica de les imatges, una descripció visual de la 
construcció de la fotografia. Respon a una lectura objectiva. 

 
c. Observació interpretativa. 

Es tracta d’interpretar els valors que transmeten les dones a la fotografia, analitzant les 
actituds, mirades i la posada en escena. 

 
d. Observació simbòlica de la indumentària. 

Aquest indicador recopilarà de manera global la simbologia de la indumentària de la totalitat 
de la col·lecció. Observant quants pantalons, faldilles llargues o faldilles curtes integren cada 
col·lecció presentada. Denotant la importància de les peces de roba que accentuen una 
diferenciació en el gènere.  A través de dades percentuals es denotarà si la presència de 
pantalons (peça de roba relacionada amb el poder i el món masculí) s’han incrementat o 
disminuït. 

 
e. Lectura global de la dona representada. 

S’analitzarà la dona representada contraposant-la amb els arquetips femenins establerts a 
l’assaig de Núria Bou. Establint paral·lelismes visuals pel que fa als atributs de representació 
femenina 

 
Pel que fa als fashions films que acompanyen algunes de les col·leccions també s’estructurarà 
l’anàlisi seguint el patró aplicat a les imatges fitxes.  
 
Es recopilaran les col·laboracions preponderants amb altres artistes a través de les publicacions als 
mitjans de comunicació, ja sigui de l’àmbit generalista, la premsa especialitzada i també aquelles 
comunicacions efectuades per la marca a través dels seus canals digitals. 
Es tractarà d’observar i descriure com participen en les presentacions de l’alta costura. 
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3.1. ANÀLISI DE LES IMATGES FIXES I AUDIOVISUALS. 
 
 
 
 

3.1.1 Dior FALL WINTER 2017 Haute Couture. 
 
 
 

 
 
 

a. Fitxa Tècnica. 
 
Autor: Pascal Le Segretain 
Any: 2017  
Localització: París. Pati Vauban de l'Hôtel National des Invalides. 
Títol atribuït: Maria Grazia Chiuri celebrates female explorers at Dior. 
 
 

b. Observació descriptiva i formal. 
 
És una imatge apaïsada, on en un mateix pla apareixen quatre dones. A priori sembla que es tracta de 
la mateixa dona, però en observar amb cura els seus rostres s’aprecia que es tracta de dones diferents. 
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La similitud corporal i facial ajuden a crear la composició, que és sòbria, simètrica i equilibrada 
sense que respiri instantaneïtat. Els cossos femenins adopten una posició hieràtica respecte al punt de 
vista de la càmera, sense preponderar l’una sobre l’altra. Costa distingir figura i fons, la dona de la 
dreta (vestida amb un to beix) s’integra amb les tonalitats dels fons. El fons està format per diferents 
plantes i una estructura de fusta a l’esquerra i el que sembla la part d’un edifici a la dreta. 
 
 

c. Observació interpretativa. 
 
El hieratisme de les models es contraposa amb el títol de la col·lecció. Més que dones exploradores 
són dones immòbils i estàtiques. L’homogeneïtat del seu aspecte físic fa que la mirada se centri en la 
seva indumentària i que així puguin ser distingides. La major part de la imatge és ocupada pels 
cossos femenins i el fons acaba sent quelcom prescindible. Però tot i aquest paper secundari, el fons 
acaba sent més transcendent sense voler-ho, i es converteix en el punctum (Barthes, 2009) de la 
imatge. Aquella part de la imatge que ens inquieta. Una estructura de fusta que no acaben de veure 
sencera, que ens dona una informació encriptada de l’espai. Una vegetació es contraposa amb el que 
sembla una porció d’un edifici, creant un espai indesxifrable contraposat amb les quatre dones. 
 
 
 

d. Observació simbòlica de la indumentària. 
 
La llargada dels quatres vestits de nit de la imatge és la mateixa. Aquest llarg es “denomina 
ballarina” (és la faldilla per damunt dels turmells) i la morfologia es defineix com “A”, cenyides a la 
cintura amb una caiguda creixent, i segurament amb algunes enagües per donar-li volum i moviment. 
La col·lecció estava formada per 66 looks on predominava, amb diferència, el vestit amb faldilla 
llarga: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5%

95%

0%

Dior FALL WINTER 2017 Haute Couture
Pantalons Faldilles Llargues Faldilles curtes



EL FEMINISME DE LA CASA DIOR 
 

 
 

27 
 

No hi havia cap faldilla curta, i el nombre de pantalons era molt reduït.  Així la faldilla llarga és 
l’element instaurat per a marcar tendència.  
El títol de la presentació és només (les dones exploradores) una idea fingida. Que no se sustenta amb 
les creacions i peces de la col·lecció, sinó que és l’escenografia l’encarregada de dotar a la col·lecció 
amb aquesta significació. Una decoració pensada per dotar-la de contingut comunicatiu. La 
indumentària en si té uns valors preestablerts socialment, que no poden aportar nous significats. La 
faldilla llarga ha estat emprada com a una simbologia de la fertilitat femenina. I en paraules d’Angela 
Partington perpetua la feminitat decorativa. 
 
 
 

e. Lectura global de la dona representada. 
 
Ens trobem amb una dona que ens remet a una estètica anterior. És veritat que els volums i llargades 
de les faldilles no són els que s’utilitzaven a l’època victoriana. Però tot i això, la simbologia de la 
dona presonera d’una faldilla que impossibilita els moviments, que ben palesa. Com a l’època 
victoriana aquesta peça preserva el seu cos, el seu sexe, i la seva fertilitat. 
 
La imatge presenta quatre dones, gairebé idèntiques, pentinades de la mateixa manera, amb el mateix 
color de cabells, la mateixa alçada i mides corporals. I totes aquestes similituds que es contraposen 
amb una idea amb la qual es va inspirar Chiuri per a dissenyar les peces de la col·lecció. Ella 
mateixa va rebel·lar-ho a la presentació, i que aquesta inspiració sorgia d’una cita del mateix 
Monsieur Dior: Una col·lecció completa hauria d'adreçar-se a tota mena de dones a tots els països. 
 
La idea d’una dona exploradora queda minvada per la seva indumentària i l’actitud impassible que 
les 4 dones transmeten. Dones que traspuen joventut i innocència, amb una actitud com la que 
Macària defineix a l’obra d’Eurípides (Els Heclíades): En una dona no escau tant com callar i estar 
quieta a casa i reservar-se en tot. (Bou Sala, 2004). L’hermetisme visual i estètic de l’alta costura 
esdevenen unes muralles infranquejables. 
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                                                                     Fig. 4 Karen Morley al film Our Daily Bread, Karen Morley (King Vidor,1934) 
 
 
Si comparem la imatge de la campanya amb un frame de la pel·lícula El nostre pa de cada dia (Our 
daily bread, King Vidor, 1934) on hi apareix l’actriu Karen Morley, observarem que l’estètica entre 
una dona i l’altra tenen forces similituds. Uns rostres que miren a l’espectador, amb uns valors 
estètics (indumentària, maquillatge, pentinat) que permetrien que una dona i altra fossin 
intercanviades. A l’estudi de Núria Bou, el personatge encarnat per Morley, representa la feminitat 
terrenal. Es crea una afiliació entre la Terra i la feminitat, una combinació benefactora, la dona 
representa la fertilitat, i la seva funció reproductora, desproveïda de qualsevol altra lectura. La 
protagonista observa a la terra com comença a donar els seus fruits, després de haver estat conreada 
pels homes. La seva actitud estàtica, d’observadora, crea una connexió espiritual amb la terra, com a 
dona, ella coneix els misteris de la creació (Bou Sala, 2004). 
 
Així, el leitmotiv de la col·lecció, la dona exploradora, queda desdibuixada estèticament. Visualment 
estableix connexions amb l’arquetip d’una dona domestitzada. Situada al centre de la llar i eterna 
cuidadora de l’home. 
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3.1.2 Dior SPRING SUMMER 2018 Haute Couture. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a. Fitxa Tècnica. 
 
Autor: Nhu Xuan Hua 
Any: 2018  
Localització: París. Musée Rodin. 
Títol atribuït: Dior pays tribute to Surrealism. 
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b. Observació descriptiva i formal. 
 
És una imatge horitzontal on s’hi poden veure un grup de vuit dones. Totes elles pentinades amb la 
cabellera recollida, creant una sensació d’igualtat. La posició no és unitària sinó que cada personatge 
omple un espai a l’escena. Les dones són distribuïdes espacialment, donant profunditat a la captura. 
Tot i ser un grup nombrós la interacció entre les participants és gairebé ínfima. Tret de dues de les 
dones que denoten cert moviment i acció quan una agafa a l’altra pel braç. La construcció de la 
perspectiva i l’espai fan confluir la lectura cap al centre, on precisament succeeix l’acció esmentada. 
Compositivament, dirigeix tota l’atenció i la mirada cap al centre. És una imatge en color, però que 
ben bé podria ser presentada en blanc i negre. Són els dos tons que unifiquen tota l’escena; tant les 
figueres femenines com el fons interactuen amb aquestes tonalitats. Poden observar diferents 
elements al fons, ornaments temàtics de decoració, i les cadires emprades per als assistents a la 
desfilada.  
 
 
 

c. Observació interpretativa. 
 
La temàtica surrealista de la col·lecció es reflecteix en la imatge. Les models contribueixen a crear 
una atmosfera onírica, fins i tot estranya. Sobretot a través de les seves mirades emmarcades amb 
una espècie d’antifaços. Mirades que es dirigeixen a l’espectador, totes menys dues de les models 
que miren fora de camp. I és precisament el petit gest que té una càrrega simbòlica que treballa sobre 
una altra simbologia. La dona vestida amb americana i pantalons, que és la que agafa a la que va 
vestida amb un vestit llarg de nit negre, sembla més forta i poderosa. L’altra, en canvi, vestida amb 
una llarga faldilla queda immobilitzada, estàtica pel volum del teixit que l’acompanya,  transmeten 
fragilitat. La convivència d’aquest gest i el hieratisme de la resta de models contribueixen a crear 
l’estètica surrealista. I reforcen els elements decoratius penjats del sostre. 
 
 
 

d. Observació simbòlica de la indumentària. 
 
Quatre de les dones de la imatge porten pantalons, i les altres quatre porten un vestit amb faldilla 
llarga amb forma d’”A”. A la fotografia es pot observar que hi ha un equilibri entre les dues peces 
que representen la masculinitat i feminitat. Però quan s’analitza la col·lecció completa, formada per 
72 creacions, aquest equilibri desapareix: 
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De nou predomina la faldilla llarga, amb una absència total de la faldilla curta. I només un 10% de la 
col·lecció són pantalons (set unitats). 
La indumentària es complementa amb l’ús d’uns antifaços que cobreixen part del rostre de les dones, 
emmarcant la mirada. 
 
 

e. Lectura global de la dona representada. 
 
Les gàbies suspeses al mig de l’escena tenen una simbologia cinefília creada per Alfred Hichtcock. 
La gàbia ben present en moltes de les seves obres, són signe inequívoc d’un mal averany, de fatalitat. 
Aquest tret afegit a la indumentària de les models i les seves actituds vers la càmera ens remet a la 
creació de l’estereotip d’una dona perillosa i atractiva. Unes dones pandòriques de gran bellesa 
encisadora, fatals per a la resta de mortals. La imatge analitzada ben bé podria pertànyer a un film 
noir. Dones immòbils, observadores, qüestionant a l’espectador. Amb l’afany de crear una escena 
amb característiques del surrealisme s’aconsegueix a la vegada crear un moment d’estranyesa, on les 
actituds i mirades de les protagonistes crea un alt grau d’incertesa. 
 
La masculinitat i la feminitat es barregen, models vestides d’esmòquing i d’altres amb vestit llarg de 
nit. Tots dos gèneres es representen a l’escena de manera equilibrada. Però l’acció entre les models 
centrals contraposa els dos gèneres subtilment. La dona vestida d’esmòquing és la que reté, agafant-
la pel braç, a la vestida amb faldilla llarga, condicionant la seva llibertat. És precisament aquest 
detall el que reforça aquest grau d’intriga. La dona retinguda esdevé la representació d’una feminitat 
fatale. 
 
Si comparem la imatge amb un fotografia de l’actriu Jean Simmons, protagonista del film Cara 
d’àngel (Angel Face, Otto Preminger, 1953), on encarnava una femme fatale devastadora, 
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observarem una mirada femenina penetrant, amb una forta dualitat presents a les dues imatges. A la 
pel·lícula es mostra una dona capaç de traçar plans maquiavèl·lics,  de manipular la figura de l’heroi 
masculí (Robert Mitchum) (Bou Sala, 2004). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 5 Jean Simmons. 
https://www.fanpop.com/clubs/stars-from-the-past/images/31736223/title/jean-simmons-photo 

 
 
 
La mirada femenina i la tensió facial que traspuen les dues imatges fan que la representació de la 
dona de la imatge de la casa Dior reprodueixi l’arquetip de la dona fatal. Centrada a fer perdre 
l’oremus a la masculinitat. Com molt bé ens transmet el títol de la pel·lícula, una cara d’àngel, és 
utilitzada de manera intencionada per aconseguir allò que trama. La dualitat femenina es referma i 
esdevé hipnotitzadora i bicèfala (Bou Sala, 2004). 
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3.1.3 Dior FALL WINTER 2018 Haute Couture. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a. Fitxa Tècnica. 
 

Autor: Emma Summerton 
Any: 2018  
Localització: París. Musée Rodin. 
Títol atribuït: Maria Grazia Chiuri pays tribute to couture ateliers 
 
 

b. Observació descriptiva i formal. 
 
Fotografia grupal de set dones en format horitzontal. Les models es reparteixen per l’escena cobrint 
la totalitat de l’espai. Algunes de les models estan col·locades més a prop de la càmera que d’altres, 
creant així un joc en els plans i augmentant la sensació de la perspectiva. 
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La roba de les models destaca sobre el fons, predominant pel color blanc. Les línies en forma de 
quadrícula del fons condueixen la mirada cap al centre i ajuden a construir un espai arquitectònic. 
L’espai acapara més importància a través de l’angulació de la càmera, amb una visió contra picada i 
un objectiu angular, fa que la grandiositat del fons i la sensació de la fuga de les perspectives 
s’intensifiquin. També deforma lleugerament els cossos de les dones. 
 
 

c. Observació interpretativa. 
 
La presentació de la col·lecció volia donar rellevància al paper de les modistes, de les mans que al 
taller confeccionen l’alta costura. Les models acaben sent com els maniquins blancs que apareixen al 
fons de les prestatgeries. Immòbils i impassibles, de nou sense cap moviment, acaben sent elements 
secundaris. L’estètica de les peces, artesanals i tradicionals, es contraposa amb la imatge jove i fresca 
de les dones que la vesteixen. Aquest fet és l’únic que recorda que la col·lecció fou presentada el 
2018 i no el 1948. 
 
 

d. Observació simbòlica de la indumentària. 
 
Aquesta col·lecció tenia 71 creacions. Com a les anteriors segueix predominant la faldilla llarga, no 
hi ha faldilles curtes i els pantalons representen una porció petita de la totalitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una indumentària que evoca tradició i artesania, i un retorn a una època passada. Sense un missatge 
ben estructurat, mancat d’idees i renovació pel que fa als codis de vestir. 
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e. Lectura global de la dona representada. 

 
Les dones de les imatges són maniquins, com els elements del fons, no tenen cap mena de missatge a 
transmetre. Resten immòbils per a ser observades, analitzades. El fons blanc i neutral ajuda a 
preservar aquesta absència de lectura. Esdevenen dones objecte, sense ànima, ni intenció. 
 
Aquesta falta d’expressió, intensificada per les mirades fredes i buides de totes les models a càmera, 
contribueix a crear la idea d’una dona silenciosa, plena de melancolia. Expectant de sentir-se atreta 
per algú, de despertar del seu silenci. Mentrestant són les guardianes de la llar, la maison Dior. 
 
Si la seva actitud ens transmet immobilitat, els seus rostres i mirades l’intensifiquen. Construeixen 
sòlidament la idea de la dona silenciosa, pacient, que esguarden la llar (en aquest cas la maison Dior) 
una llar sense home, sense figura patriarcal. Unes mirades i expressions que traspuen certa por o 
preocupació, amb fredes i que provoquen desconcert perquè no hi ha un context que les autoritzi.  
 
Són dones que ens remeten a les protagonistes de la pel·lícula Donetes (Little Women, Mervyn 
LeRoy, 1949). Dones a la deriva sense una figura paterna, amb un futur incert. Núria Bou assenyala 
que: “curiosament a l’inici d’aquest film, les protagonistes es dolen de no tenir a casa el patriarca, 
però, en canvi, és ben significatiu observar que quan el pater familias arriba de la guerra només és 
una presència estranya que apareix pocs minuts a la pantalla”.  
 

Dones que silencien la trama, i que tenen les regnes de la llar. I que 
rarament la presencia masculina sobrepassa el poder femení domèstic. 
Són les guardianes que preserven la casa, el nucli de la família, i per 
damunt, aïllen les amenaces externes. Es construeix una identitat 
femenina contradictòria que desitja mantenir la seva fortalesa familiar, 
tal com era abans (en el cas de la pel·lícula l’amenaça és la guerra on 
ha participat el seu pare), tanmateix incapaç d’afrontar els canvis 
psicològics i estralls provocats pel conflicte bèl·lic extern. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fig. 6 Donetes (Little women, Mervyn LeRoy, 1949),  Janet Leigh (Meg), June 
Allison (Jo), Margaret O’Brien (Beth), Elizabeth Taylor (Amy). 
SUNSET BOULEVARDGETTY IMAGE 
https://www.elle.com/it/magazine/a23448130/piccole-donne-serie-tv-film/ 
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3.1.4 Dior SPRING SUMMER 2019 Haute Couture. 
 
 
 

 
 
 
 
 

a. Fitxa Tècnica. 
 
Autor: Estelle Hanania  
Any: 2019 
Localització: París. Jardins Musée Rodin. 
Títol atribuït: Maria Grazia Chiuri parades a circus inspired theme for Dior Spring. 
 
 

b. Observació descriptiva i formal 
 
Imatge apaïsada amb set dones com a elements principals de l’escena. Com en les anteriors 
fotografies ocupen diferents plans i intensifiquen l’espacialitat de l’escena. La quadrícula del terra 
també ajuda a crear a aquesta sensació espacial.  Les tonalitats de la roba contrasten sobre els colors 
del fons.  
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c. Observació interpretativa. 
 
De nou la falta d’instantaneïtat i de moviment destaquen en l’escena. Tot i això, l’estètica de les 
peces de roba fa que parlen d’una imatge ben diferent de les que hem vist fins ara. Les faldilles 
curtes i l’absència de sabates de taló, configuren la interpretació d’una imatge amb més consonància 
amb la temàtica en la qual Chiuri va inspirar la seva col·lecció.  
 
 
 

d. Observació simbòlica de la indumentària. 
 
El canvi és notable en les peces que componen aquesta col·lecció. La reducció de la faldilla llarga, i 
l’augment de la curta denoten un canvi important per part de Chiuri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cames de les dones es mostren, no s’amaguen cobertes per faldilles llargues. La imatge doncs no 
representa fidelment la realitat de la col·lecció. Però sí que suposa un canvi en la presentació a través 
de la documentació a través de la fotografia. Destaca també la desaparició de sabates de taló 
clàssiques (saló o stillettos) per a donar pas a sabates o botins plans. 
 
 
 
 

e. Lectura global de la dona representada. 
 
Es presenta a una dona més transgressora, allunyada d’estereotips. Morfològicament, la imatge és 
molt similar a les analitzades anteriorment. Però l’estètica que projecten s’allunya d’una codificació 
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de la indumentària tan restrictiva. Si bé és cert, el casquet que cobreix la cabellera de cada model fa 
que augmenti aquesta sensació de transgressió de normes, però a la vegada, elimina la cabellera, 
signe femení molt identificat amb l’arquetip de la femme fatale. L’aparició de la faldilla curta i  les 
sabates planes fa que l’alta costura representi a una dona desvinculada d’arquetips tradicionals. 
S’allunya de les peces de roba que oprimeixen el cos o en dificulten la seva llibertat i moviments.  
 
Desproveïdes d’una gran càrrega simbòlica, les seves sinuoses cabelleres , les models perden la seva 
capacitat captivadora instaurada pel film noir hollywoodià (Bou Sala, 2004). Tot i això, la 
indumentària i el maquillatge ens remeten a la figura d’una dona enigmàtica. Amb una mirada 
accentuada per un maquillatge negre, accentuen una expressió grotesca, que no queda definida i 
emmarcada, sinó que el que aconsegueix es remarcar aquesta dualitat femenina del cinema: seducció 
i perdició produïda per la hipnotitzadora bellesa femenina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observem un frame de la protagonista del film El codi dels assassins (The Killers, Robert Siodmak, 
1946), encarnada per Ava Gardner. Assumeix el rol de dona hipnotitzadora, que captiva al seu amant 
de tal manera, provocant que aquest s’inculpi, eximint així a la dona d’assumir-ne la condemna.   
 
Les similituds estètiques entre una imatge i l’altra fan que visualment ens enllacem amb aquestes 
connotacions funestes. La seducció ens ve relacionada amb una intencionalitat, un rerefons, 
manipulador i amb una passió pertorbadora. 
 
 
 
 
 

Fig. 7 Ava Gardner a El codi dels assassins 
(The Killers, Robert Siodmak, 1946) 
Foto: Ray Jones. Universal Pictures. 
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3.1.5 Dior FALL WINTER 2019 Haute Couture. 

 
a. Fitxa Tècnica. 

 
Autor: Adrien Dirand  
Any: 2019 
Localització: París.  Hôtel Particulier at 30, Avenue Montaigne. Dior Maison 
Títol atribuït: Maria Grazia Chiuri presents her Fall/Winter 2019-2020 Haute Couture. 
 
 

b. Observació descriptiva i formal. 
 
És una captura on els dissenys gairebé passen desapercebuts per la subexposició de l’escena. La 
manca de llum genera un frame que remet a un film noir. La disposició de les dones ajuda a construir 
l’espai, i crea diferents nivells i profunditat escenogràfica. Les mirades de les dones se centren de 
nou en l’espectador, i la llum, centrada a destacar els seus rostres, realça les seves mirades. 
L’absència de moviment torna a aparèixer i es contraposa de nou a un entorn estrany i fosc, 
qüestionant la immobilitat. 
 

c. Observació interpretativa. 
 
La construcció d’un espai misteriós i tètric de la imatge es contraposa amb les col·laboracions 
artístiques que hi van haver en la gestació de la posada en escena. La creadora Penny Slinger, artista 
visualment amb un clar discurs feminista, va elaborar la decoració de la presentació de la col·lecció. 
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Però a les imatges aquest feminisme passa desapercebut, i es crea una atmosfera allunyada dels seus 
valors artístics. Ni la roba ni l’entorn configuren cap d’aquests valors, passen desapercebuts i la 
imatge evoca un univers negre que perpetua arquetips femenins vinculats a la fatalitat. 
 

d. Observació simbòlica de la indumentària. 
 
Les peces de roba, i l’estètica dels looks presents a la fotografia analitzada passen desapercebuts. 
Costa identificar-los, i es barregen amb el fons, perden els seus límits. Les models destaquen per 
sobre d’aquest entorn que les empresona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot i que la col·lecció està formada per pantalons i faldilles curtes, de nou el predomini del vestit 
llarg de nit amb faldilla llarga acapara la globalitat de les creacions. 
 
 

e. Lectura global de la dona representada. 
 

La dona recupera l’arquetip de la femme fatale. Una dona certament poderosa, però que obté el seu 
poder de la foscor de la seva bellesa hipnotitzadora. L’atmosfera recorda a les escenes finals de la 
pel·lícula La dama de Shangai (Orson Welles, 1948).  
Unes dones que semblen reflexes en una sala de miralls, femmes nocturnes i bel·licoses que resten 
amb esguard el seu funest destí (Bou Sala, 2004). 
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De nou, ens trobem amb una referència a la 
dualitat de la feminitat. Passió i pertorbació. 
I associen la bellesa a un món sinistre que 
evoca la perdició, no només dels homes que la 
rodegen, sinó per a  la mateixa protagonista. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 Rita Hayworth a La Dama de Shangai (The Lady from 
Shanghai, Orson Welles, 1948) 
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3.1.6 Dior  SPRING SUMMER 2020 Haute Couture. 
 
 
 
 

 
 
 
 

a. Fitxa Tècnica. 
 
Autor: Dior  
Any: 2020 
Localització: París. Jardins Musée Rodin. 
Títol atribuït: Maria Grazia Chiuri celebrates women as modern-day goddesses. 
 

b. Observació descriptiva i formal. 
 
Imatge apaïsada on es presenten a cinc dones vestides amb vestits llargs, sense ser extremadament 
voluminosos. La distribució espacial a diferents alçades crea una composició harmoniosa. Es genera 
una línia corba a través dels caps de les models, que es contraposa amb la figura rectilínia del tapís. 
Les models adopten una posició hieràtica, amb la mirada fixada en l’espectador. La llum i els colors 
del fons realcen les peces roba. I, encara que no podem llegir la totalitat del missatge del tapís del 
fons, capta l’atenció de qui mira. 
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c. Observació interpretativa. 

 
És un espai diàfan i bicolor. Els daurats de les peces de roba i el to ocre es contraposen amb el color 
lila de la moqueta del terra. I allò que destaca és el tapís i part del missatge que hi podem llegir. 
Les dones, fixant la mirada a càmera, transmeten seguretat, i poder. L’estètica ens remet a la 
indumentària de l’antiguitat clàssica.  
 
 
 

d. Observació simbòlica de la indumentària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La col·lecció redueix el nombre de creacions amb faldilla llarga, i distribueix equitativament un 24% 
en pantalons i faldilles curtes. Apareixen de nou sandàlies planes.  

 
 

f. Lectura global de la dona representada. 
 
La dona presentada evoca les deesses de l’antiguitat. Estèticament recorden les a cariàtides8.  Es 
desvinculen de la feminitat associada a la destrucció del cinema negre. I s’apropa al mite d’Atena, 
una dona forta que rebutja la companyia sexual, i que lluita per equiparar-se a l’heroi masculí (Bou 
Sala, 2004).  
 
La frase de Judy Chicago és el motiu central sobre el qual Chiuri va articular la seva col·lecció. 
“I si les dones governessin el món?” provoca un impacte i convida a una reflexió social. Acompanya 
a la posada en escena de les creacions de Chiuri reafirmant la postura feminista de la seva creadora. 

 
8 Temple Erectèon de l’Acropólis d’Atenes, amb una tribuna sostinguda per columnes de forma femenina 
anomenades Cariàtides. (Fernádez et al., 1997) 
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Tot i aquesta col·laboració amb l’artista Judy Chicago, la imatge presenta una dona mancada 
d’expressions o actituds que reafirmin un posicionament feminista deslligat d’arquetips i 
codificacions. 
 
Estèticament, tant per la indumentària com pel maquillatge i pentinat, les dones de la presentació de 
la col·lecció rememoren la mitologia de l’Olimp. Filles supeditades a la figura masculina de Zeus, 
que admiren l’ordre que imposa el seu pare, el patriarcat. I s’arrengleren amb la immensa força del 
pare creador per a transmetre-la al seu entorn. Aquesta figura femenina mitològica, Atena, es 
tradueix al cinema com la Southern Belle (Bou Sala, 2004). I l’exemple més reconegut d’aquesta 
feminitat el trobem a la pel·lícula Allò que el vent s’endugué (Gone with the wind, 1939, Victor 
Fleming).  
 
Encara que la col·lecció abandona estèticament els vestits de la pel·lícula citada (voluminoses 
faldilles i cotilles extremadament ajustades), la dona expressa a través de les expressions facials i 
mirades una feminitat construïda a partir de la idea de la mitologia. L’estil hel·lenístic de la 
indumentària, ens presenta una dona que ens rememora a Atena, a una Scarlett O’Hara 
contemporània.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 © Dior. Judy Chicago a l’acte de presentació. 
 
 
 
 
 
 
 



EL FEMINISME DE LA CASA DIOR 
 

 
 

45 
 

3.1.7 Dior  FALL WINTER 2020 Haute Couture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Fitxa Tècnica. 
 
Autor: Dior 
Any: 2020 
Localització: Presentació virtual. 
Títol audiovisual: Le Mythe Dior 
Títol atribuït: Maria Grazia Chiuri reinterprets the female body through the singular prism of the 
fashion doll. 
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b. Observació descriptiva i formal. 
 
Són imatges individuals per a cada creació, presentades amb un maniquí. El fons dessaturat combina 
diversos elements per a transmetre un univers oníric i surrealista. El disseny és presentat amb color, 
ressaltant sobre el fons la seva forma i figura. 
 

c. Observació interpretativa. 
 
Evoquen un joc, una fantasia consensuada, allunyada de la realitat. Són vestits per a nines, no per a 
dones. I és aquesta ficció la que condueix tota la col·lecció. Però aquesta idea relaciona els vestits 
amb els contes de fades, amb una dona que sofreix les vicissituds de la màgia del fet incontrolable, 
mentre resta impassible, amb extrema bellesa i voluptuositat, esperant el seu destí inexorable. 
 
 
 

d. Observació simbòlica de la indumentària. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta voluntat de presentar la col·lecció a través de miniatures fa que la presència del vestit amb 
faldilla llarga desbanqui les tipologies d’altres peces. És un retorn a les faldilles voluminoses. 
Allunyades de l’agilitat relativa a altres peces de roba. Reduint la idea de la vestimenta a un camí ple 
de fantasia, allunyant-se de les simbologies instaurades socialment. Es reafirma que la moda és un 
joc evocador. Sense la representació d’arquetips femenins a través de models. Es prioritza la peça per 
damunt de la dona. 
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e. Lectura global de la dona representada. 

 
Les fotografies amb absència de models reals, no perpetuen una imatge de la dona. Tot i això, la 
fantasia i la màgia condueixen a pensar en la construcció d’una feminitat absent de valors poderosos, 
conduint-nos a una dona exposada a l’atzar.  

 
LE MYTHE DIOR. 
 
Les imatges de la col·lecció van ser presentades amb la difusió d’un fashion film, dirigit per Matteo 
Garrone, titulat Le Mythe Dior. 
 
L’audiovisual, disponible a través de les xarxes socials, recupera la idea del Théâtre de la Mode: una 
exposició itinerant de dissenys en maniquins en miniatura, que durant de la Segona Guerra Mundial 
va unir els dissenyadors més representatius de l'època per mantenir i promoure la tradició de l'Alta 
Costura. En aquest fashion film es trasllada aquest Théâtre de la Mode ambulant a un món de 
fantasia, on diferents éssers mitològics femenins reben la vista del bagul de la casa Dior per escollir 
quin és el disseny que millor els escau.  
 
La feminitat està supeditada a aquesta mitologia. Per exemple, durant el vídeo observem el mite 
d’Apol·lo i Dafne. La mitologia representa a Dafne (nimfa) com una dona que esquivava a Apol·lo, 
que el rebutjava. Ella, desesperada, s’encomana al déu del riu Peneu, i aquest decideix transformar-la 
en un llorer per a protegir-la. Recordem que és Apol·lo qui persegueix a Dafne, i aquesta en veure’s 
en un carreró sense sortida demana ajuda celestial. I la resposta que rep és que serà convertida en un 
arbre, Apol·lo no és castigat.  
 
Al mateix temps, la feminitat presentada, esdevé una personificació mítica de la vegetació i la natura. 
La dona es barreja en un entorn natural, és un paisatge femení. És un retrat de la feminitat que viu 
aïllada, gairebé segrestada com el mite de Persèfone. El cinema hollywoodià introdueix un arquetip 
femení virginal. El mite de Persèfone presenta una noia (filla de Demèter) a partir d’una 
representació de la feminitat adolescent que assimila la desconeguda experiència sexual al rostre 
misteriós d’Hades (Bou Sala, 2004).  
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És precisament aquesta codificació de la feminitat amb la qual moltes pel·lícules melodramàtiques 
de l’època daurada de Hollywood presentaven les seves trames. 
Per exemple, a Secrets rere la porta (Secret beyond the door, 
Fritz lang, 1947), Joan Bennett encarna a una jove virginal que és 
engolida per la figura masculina (Hades) del qual s’enamora 
bojament.  
 
La feminitat és presentada d’una forma melodramàtica i 
vulnerable, sotmesa a la passió irracional que sent el seu cor (Bou 
Sala, 2004). 
 
Aquesta rememoració i reinterpretació mitològica fa que la dona 
representada per la maison Dior quedi reclosa i limitada per les 
característiques d’aquest mite. La dona és aquell element sotmès 
als desitjos masculins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 Joan Bennett a Secrets rere la porta (Secret beyond the door, Fritz lang, 
1947) https://m.imdb.com/title/tt0040766/mediaviewer/rm2052156416/ 
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3.1.8 Dior SPRING SUMMER 2021 Haute Couture. 
 
 
 
 

 
 
 
 

a. Fitxa Tècnica. 
 
Autor: Dior 
Any: 2021 
Localització: Presentació virtual. 
Títol: Le Château du Tarot. 
 
 
 

b. Observació descriptiva i formal. 
 
La fotografia és apaïsada, hi apareixen quatre dones vestides amb vestits llargs. Les seves postures 
no denoten moviment, hi ha certa calma aparent. Compositivament, els quatre caps creen una línia 
imaginària que formen un cercle al mig de la composició. La llum principal de l’escena prové de 
l’esquerra. I ens recorda a una il·luminació pròpia del barroc pictòric. Les tonalitats creen 
homogeneïtat tant des del punt de vista del fons com des de les figures femenines. Observem que 
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apareixen altres elements que no pertanyen al fons o a l’espai. Si no que són elements que 
interactuen a l’escena, com una taula, un llibre entreobert, i una esfera daurada sostinguda per una de 
les dones. 
Cadascuna de les dones adopta una posició diferent de les altres, i la disposició dels volums del seu 
vestit està disposada de tal manera que accentuen un cert dinamisme. 
 
 

c. Observació interpretativa. 
 
Representa una escena pictòrica, pròpia del barroquisme, sobretot pel que fa a la indumentària, la 
voluptuositat que transmet i els colors daurats que denoten riquesa. El fon, on també predominen els 
daurats, ajuda a configurar una escena rica i abundant en textures i matisos estètics. Presentant enmig 
de tot aquest batibull quatre dones amb una actitud passiva, de les quatre només dues miren 
directament a l’espectador, només pertorbades pel vent que fa voleiar una de les faldilles.  
 

d. Observació simbòlica de la indumentària. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tot i que a la imatge de la presentació de la col·lecció només hi apareixen vestits amb faldilla llarga, 
en el conjunt de la totalitat hi ha pantalons. És interessant com es manté també el calçat pla en 
aquesta col·lecció. La temàtica de la col·lecció atorga un valor místic a la indumentària, fer 
concessions i possibilitant una estètica. 
 

g. Lectura global de la dona representada. 
 

La dona és representada com un element esotèric i místic, que a través de la màgia confon o 
assenyala el camí correcte. Llavors la indumentària té aquests valors implícits, allunyats de la 
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realitat, i de la situació de la dona en el món real. Es relaciona la dona amb la bruixeria i 
l’esoterisme, i en realça aquests valors tradicionalment instaurats a la feminitat.  
 
LE CHÂTEAU DU TAROT. 
De nou Matteo Garrone dirigeix un petit curtmetratge titulat Le Château du Tarot. Una jove 
s’endinsa en un castell misteriós que li obre les portes a interactuar amb els personatges esotèrics de 
l’endevinació per tal de descobrir el seu destí i el seu futur. La protagonista es deixa guiar pels  
personatges de les cartes del tarot (vestides amb les creacions de Dior), per a retrobar-se amb ella 
mateixa.  La justificació d’utilitzar aquesta via creativa respon de nou a enllaçar-se amb el creador de 
la marca i retre un subtil homenatge a Monsieur Dior, que també creia en els signes del destí. 
 
De la mateixa manera que la protagonista del fashion film s’endinsa en un castell misteriós, l’actriu 

Gene Tierney també realitza la mateixa acció a la pel·lícula El 
castell de Dragonwyck (Dragonwyck, Joseph L. Mankiewicz, 
1946). Allà coneix un obscur baró, l’home del qual s’enamora, que 
més endavant intentarà assassinar-la perquè no pot quedar-se 
embarassada. De nou l’arquetip de la dona sorgida del mite de 
Persèfone, la deessa abocada a la mort, i destinada a viure presa de 
l’amenaça masculina encarnada per Hades, presenta la feminitat 
com quelcom que resta a les mans de la masculinitat. La curiositat 
de la protagonista del film és el desencadenant de la trama, la 
voluntat de descobrir l’obscuritat del protagonista masculí. És un 
element ambivalent per a la dona, repel·lent (perquè és un perill) i 
atraient (perquè no pot parar de sentir atracció per allò prohibit).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11 Gene Tierney a El castell de Dragonwyck (Dragonwyck, Joseph L. Mankiewicz, 1946) 
https://www.alohacriticon.com/cine/criticas-peliculas/el-castillo-dragonwyck-joseph-l-mankiewicz/ 
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3.2. ANÀLISI D’ARTISTES I CREADORS COL·LABORADORS. 
 
Amb l’anàlisi dels comunicats a la pàgina de LVMH, grup corporatiu al qual pertany la maison Dior, 
localitzem un seguit de col·laboracions que, a la vegada que reforcen el contingut de les col·leccions, 
enllacen l’alta costura amb altres disciplines artístiques: 
 
Albert Decaris (1901-1988), artista gravador i pintor francès. Amb aquest artista Chiuri es va 
inspirar per a crear la col·lecció del 2017. Amb la qual retornava als orígens de la maison, amb la 
reinterpretació del New Look, idea sorgida amb un gravat de Decaris realitzat el 1953 que il·lustrava 
el posicionament de la marca Dior mundialment. I justificava la presentació de la idea de la dona 
exploradora, avida de descobrir el món. 
 
Leonor Fini (1907 Buenos Aires-1996 París). Pintora surrealista que rebutja la figura de la musa 
tradicional pictòrica. Chiuri es deixa influir per a crear el discurs que versa sobre la col·lecció Dior 
SS 2018.  
 
Shona Heath, (Multidisciplinary Creative & Set Designer) Creadora d’escenografies. Va dissenyar 
l’espai de presentació per la col·lecció inspirada en el circ.  
 
Lina Johansson (Choreographer, Movement Director, Circus Director, Joint Artistic Director 
Mimbre). Directora i coreògrafa del Mimbre Acrobats London. Dirigeix un grup professional 
integrat per dones, creant espectacles basats en la dansa i les acrobàcies altament qualificades, amb la 
finalitat de promoure una imatge positiva de les dones. Juntament amb Shona Heath van contribuir a 
la posada en escena de la col·lecció inspirada en el circ del 2019. 
 
Bernard Rudofsky (1905-1988). Arquitecte i escriptor austríac-americà i contemporani de Christian 
Dior, projectava la seva obra basant-se en un disseny humà i sensible. Va reflexionar sobre la forma 
i la funció de la roba, va escriure l'assaig de 1947 "La roba és moderna?" que va acompanyar 
l'exposició del MoMA del mateix nom. Rudofsky va plantejar que moltes convencions, considerades 
durant molt de temps inseparables del vestit i, per tant, mai qüestionades, són, de fet, inútils, poc 
belles i fins i tot perjudicials. Va utilitzar com a exemple sabates de punta punxeguda que deformen 
el peu i va dissenyar un grup de sandàlies planes amb cordons com una mena de contra resposta. 
Aquestes sabates, i les idees sobre la roba van inspirar la col·lecció de Chiuri de 2019. 

 
Penny Slinger (1954, Londres) advoca per la igualtat de drets entre la sexualitat 
femenina i la masculina, artista nord-americana. Practicava una mena de 
surrealisme feminista. Les fotografies de Slinger d’elements naturals van decorar 
les parets i va crear un arbre de la vida que s’entortolligava en espiral per l'escala 
central de l’espai on va es efectuar la desfilada de la col·lecció de FW 2019. 
També va crear una reproducció de la maison Dior, amb la qual una de les 
models va tancar la passarel·la. 
 

 Fig. 12 Model: Mona Tougaard Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com 
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Judy Chicago, A través de la pregunta de l’obra d’aquesta artista: "I si les dones governessin el 
món?”, una  pregunta compromesa, Chiuri va estructurar les creacions per a la temporada SS20. Per 
a la presentació es va crear un pavelló efímer amb forma de deessa prehistòrica. Inspirat en la 
morfologia d’una escultura de Judy Chicago. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 © Judy Chicago     Fig. 14 © The Dior Spring-Summer 2020 Haute Couture Collection. 
 

 
Matteo Garrone (1965) cineasta italià. S’ha encarregat de dirigir els dos fashion films amb els quals 
la maison Dior va presentar les col·leccions durant el confinament arran de la pandèmia (SS21 i 
FW20). 
 
Italo Calvino. Escriptor italià que a través de la seva obra titulada El castell dels destins creuats, va 
conduir a Chiuri per a dissenyar la col·lecció de SS21. 
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4.  CONCLUSIONS. 
 
A través de l’anàlisi de les imatges  utilitzades per a les presentacions de les col·leccions de la marca 
Dior ens demostren que els valors estètics i simbòlics de la dona són força infranquejables. 
 
Des de l’època de l’esplendor hollywoodià s’han forjat uns arquetips femenins que perduren 
enèrgicament en la construcció de la imatge de la feminitat en el camp de la moda de luxe. Aquestes 
imatges necessiten evocar aquests referents visuals. I la voluntat de transgredir i trencar motlles de 
Chiuri queda minvada quan les imatges han estat contraposades amb l’assaig de la comunicadora 
Núria Bou.  
 
El paper dels col·laboradors i dels artistes ha estat crucial per dotar de significació a les col·leccions, 
i que així les presentacions de les creacions de la casa Dior creessin hibridacions amb altres 
disciplines artístiques. El que s’aconsegueix és que la moda pugui equiparar-se amb l’art. I així, 
qualificant-la de disciplina artística, s’autoritza a la creadora-dissenyadora de la maison a proclamar 
un discurs sòlid. L’art ha de transmetre allò que el creador vol que sigui transmès, una altra cosa és la 
interpretació que el receptor en pugui fer. Enllaçant l’alta costura amb l’art, dotant-la d’un discurs 
artístic, s’acredita el missatge i es reforça la llibertat d’expressió individual de l’artista. 
 
Ara bé, tot i aquesta llibertat acreditada per la pertinença al món de l’art, l’artista de l’alta costura 
topa amb fortes restriccions visuals. La construcció de la dona a les imatges o audiovisuals utilitzats, 
s’allunya de la proclama feminista de la creadora. De nou, la figura femenina, l’expressió facial, les 
mirades de les models i la indumentària (alta costura) no ajuden a realitzar aquest trencament. És 
curiós com la indumentària manté una codificació fèrria, hermètica. Curiós perquè se suposa que 
precisament és l’alta costura qui ha de transgredir les normes, per a crear noves tendències o donar 
resposta a noves necessitats socials sorgides a la mateixa societat. Així és com la presència de la 
faldilla, la peça de roba eternament femenina a occident, predomina en totes les col·leccions 
analitzades. Fent palès que la feminitat al món de la moda del luxe segueix una estètica amb uns 
valors tradicionals, aferrats a fortes conviccions socials. 
 
Hi ha una clara voluntat de canvi, de posar rumb cap a un nou posicionament de la marca. 
Actualment, les marques i grans corporacions necessiten recolzar el seu discurs en àmbits socials. 
Dior no només pot ser percebuda com la marca que crea somnis a través dels seus vestits, evocant-
nos la bellesa d’una estrella cinematogràfica glamurosa, necessita més atributs. I Dior és tot això 
anterior, però a més a més, és una marca compromesa socialment: és feminista i vetlla per les 
igualtats de gènere.  
 
És aquí on entren en joc els artistes i col·laboradors, i d’alguna manera l’apropiació del seu talent. 
Són eines que, d’una banda,  justifiquen que l’alta costura sigui entesa com a disciplina artística, i de 
l’altra, i encara més important, compacten aquest anhelat posicionament social i feminista. No és 
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atzarosa la col·laboració amb Penny Slinger, o amb Judy Chicago, o les referències a l’artista Leonor 
Fini. 
 
La roba per si sola, analitzada a través de les imatges, ens condueix cap a una simbologia, és una via 
inescrutable. Nogensmenys, quan es doten de context (feminista) amb les aportacions de les artistes 
col·laboradores es dilueix l’hermetisme simbòlic. 
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