
       

Abans la moda 
cambiava molt  
lentament.

 Actualment, 
es pot dir que 
la moda varia 
cada estació.
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Editorial

La Moda
De la moda tothom en parla, molta 
gent la segueix...ens referim a la 
moda, és clar. Però molts aspectes 
d'aquesta,  ens  són  desconeguts. 
Intentarem contestar les preguntes 
més  fonamentals.

Què ha estat la moda al llarg dels 
anys?

La moda,  ha estat,  i  és,  un gust 
massiu  per  alguna  cosa.  Bé  un 
tipus  de  pentinat,  o  bé  alguna 
vestimenta diferent.

Per  exemple:  les  perruques  dels 
cortesans, els  pentinats  dels  anys 
80...

Des de quan existeix la moda ?

La  moda  existeix  des  de  l'època 
prehistòrica. Tenim dades que ens 
indiquen  que  les  dones 
prehistòriques ja es maquillaven.

Amb  el  pas  dels  anys  la  moda 
canvia  molt.  Coneguda  és  per 
tothom la vanitat dels egipcis pels 
perfums i perruques, i molt més la 
dels cortesans i cortesanes.

Per què, en general, agrada anar 
a la moda?

Hi  ha  diversos  factors  que 
influeixen, el més bàsic és per no 
sentir-nos  diferents  respecte  als 
altres, però també influeix el tipus 
de personalitat de la persona, pot 
ser  que  li  agradi  més  una  moda 
que  una  altra,  llavors  parlem 
d'estils.

Què s'entén per moda?

La  moda,  parlant  en  conceptes 
tècnics,  no  és  res  més  que  una 
tendència repetida.

És a dir, un maquillatge igual entre 
varies persones, unes sabates o un 
pentinat.  També  és  pot  portar 
alguna  cosa  que  porti  un 
personatge  famós,  pel  simple  fet 
que sigui portat per ell o ella.

ara  expliquem  algunes  modes 
d'avui dia i la seva petita història:

-converse: d'una  petita  fàbrica 
oberta a principis del segle XX, a 
una  moda  internacional.  Les  va 
posar  de  moda  chuck 
taylor,jugador  de  basket,  ja  que 
eren les més adients pel basket.

A  partir  dels  anys,  es  van  anar 
establint,  fins  al  moment  de  la 
seva fallida, quan va ser comprada 
per nike.

Són molt personalitzables i n'hi ha 
de tota mena

Les nostres Converse, molt 
diferents entre si

Texans: no podem dir una marca 
concreta, però més tard de la seva 
invenció, es van possar de moda.

Al  principi  eren  utilitzats  pels 
treballadors de fàbriques.

Ja us n'haureu adonat que ara és 
tot el contrari.

I nosaltres opinem que...

ara  per  ara,  costa  molt  fer  una 
definició concreta de moda, ja que 
hi ha llibertat suficient per escollir 
l'estil que es vulgui.

A més, la velocitat d'aquests canvis 
és molt brusc i  sobtat, ja que no 
depèn  d'una  persona,  és  gairebé 
imprevisible.

Per tant, després d'aquest article, 
nosaltres pensem que la moda és 
molt  relativa,  i  és  portar  el  que 
cadascú li agradi.
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