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L'INCREÏBLE VESTIT MINVANT de Ròmul Brotons
No us heu plantejat mai, com es banyaven les
catalanes al segle XIX? Com era el primer vestit de
bany, o quan aparegué el biquini i les primeres
pràctiques de topless autoritzades a Catalunya?.
Preguntes que tenen resposta...

Bloc de relats curts

Cap a 1860 va aparèixer la primera indumentària
específicament concebuda per permetre el bany
públic femení que deixava solament la cara i les
mans al descobert, però la decidida incorporació de
la dona als plaers de l'aire lliure faria que ben aviat
s'iniciés una reducció imparable. Els grans canvis
socials experimentats durant els darrers dos-cents
anys, especialment als països occidentals, han anant
acompanyats d'una vertiginosa minva de les
dimensions dels vestits de bany.
A les pàgines d'aquesta proposta de lectura,
publicada per l'editorial Albertí, hi podrem llegir a
cadascun dels capítol inclosos, imatges provinents d'anuncis de l'època, gravats i
fotografies, un total de 255
El seu autor és el barceloní, Ròmul Brotons, que amb aquesta obra afegeix un nou
treball d'investigació lúdica, desprès d'èxits editorials com "El triomf de la
imaginació", "60 invents que han canviat el món", i més recentment: "Estimats Reis
Mags. 35 jocs i joguines per recordar". Recordem que Brotons, apart de ser
escriptor, també és editor, dissenyador gràfic i il.lustrador. Precisament, el passat
mes de novembre de 2010, el nostre espai radiofònic va entrevistar-lo en motiu de
la publicació del llibre amb el recull fet sobre les joguines més clàssiques del
passat, i que podeu escoltar en aquest mateix enllaç.
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