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Coincidències Insòlites

Museus en xarxa, coincidències insòlites
és una activitat de la Xarxa de Museus Locals.
Els museus participants posen en diàleg peces
dels seus fons que impliquen una relació simbòlica, estètica o conceptual. Aquesta proposta
permet reflexionar sobre els objectes, els esdeveniments, els museus i els municipis.
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Museu de L’Hospitalet. Edifici de l’Harmonia
L’Hospitalet de Llobregat,
del 9 d’octubre al 30 de novembre de 2014

Museu de Viladecans - Ca n’Amat
Viladecans,
del 5 de febrer al 31 de maig de 2015

Museu de Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Llobregat,
del 5 de desembre al 25 de gener de 2014

Museu d’Art de Cerdanyola
Cerdanyola del Vallès,
del 4 de juny al 31 de juliol de 2015

La higiene personal femenina

Museu de L’Hospitalet. Edifici de l’Harmonia
Plaça Josep Bordonau i Balaguer, 6, 08901 L’Hospitalet de Llobregat

L’evolució de la higiene personal té una llarga història,
amb importants avenços i retrocessos. Les dones romanes gaudien de les termes per poder-se netejar el cos,
com ho van fer les dones àrabs; no així les contemporànies cristianes de l’època medieval ni les dones europees de l’època moderna. Són moments en què la netedat
del cos passava per hores baixes, fins que es va arribar
a mitjan segle xix, en què un grup de persones, la majoria metges, van fer evident la importància de la higiene
per evitar epidèmies, i no solament la higiene personal
sinó també la de les cases i la de la ciutat en general.
Un dels primers metges que va sospitar que la brutícia era la causant de la mort d’un 30% de les dones
embarassades a l’Hospital General de Viena va ser Ignaz
Phillipp Semmelweis. Ell va ser el primer que va obligar
metges i infermeres a rentar-se les mans abans d’atendre els parts, i així va aconseguir reduir dràsticament la
mortalitat femenina.

D’altra banda, alguns d’aquests metges es van agrupar
sota les idees higienistes. Amb aquest paraigua ideològic,
es van extralimitar en els seus consells dirigits a les dones.
No només els donaven recomanacions de com s’havien
de vestir, de calçar, de perfumar, sinó també van denunciar-ne aspectes morals titllant-los d’antihigiènics; així, van
condemnar l’assistència de les dones als espectacles, a
les tertúlies, als espais d’oci, a les festes, als banquets, a
les reunions...Van recloure les dones als espais domèstics.
Entre el 1879 i el 1930, la vida de les dones va anar
millorant. Lentament, la idea que les malalties infeccioses no distingien classes socials es va imposar i, més
enllà dels avenços mèdics, la higiene va fer baixar la
taxa de mortalitat en general. A les ciutats i poblacions,
es van establir subministraments d’aigua no contaminada; així, les aigües fecals van deixar d’infectar l’aigua
potable i de ser un focus de contaminació.
Els interiors de les cases també van experimentar canvis importants, des de la gerra i el gibrell que eren a
la cambra de dormir, al costat de la banyera i el bidet
portàtils, fins a tenir una cambra destinada a la higiene
personal, que a més permetia tenir intimitat, cosa que
va fer que aparegués una cultura material exclusiva, el
vàter, les dutxes i les banyeres, amb aigua corrent.
La mostra conté un conjunt d’objectes portàtils associats a la higiene duta a terme al dormitori: banyera de
seient (Museu de Viladecans - Ca n’Amat.), bidet (Museu
de Sant Boi) i gerra i gibrell (Museu de L’Hospitalet), a
més de fotografies de dones netejant-se, que provenen
de l’estudi del dibuixant i publicista suís Frisco Millioud
(Museu d’Art de Cerdanyola)
La gerra i el gibrell permetien la higiene essencial i
diària. La banyera de seient proporcionava tots els
beneficis del bany d’immersió i permetia una higiene
completa. El bidet, d’altra banda, era indispensable per
a la higiene femenina, íntimament lligada amb els cicles
reproductius. Banyera i bidet portàtils podien traslladar-se a l’estança on havien de ser utilitzats.

Text: Maria Lledó Barreda (Museu de Sant Boi de Llobregat)

Rentamans
Primer terç del segle xx
Donació de Dr. Prats, masia de Can Sumarro

Museu de Sant Boi de Llobregat
Carrer del Pont, 9 – 08830 Sant Boi de Llobregat

Bidet portàtil
Primer terç del segle xx
Donació de Teresa Mateu i Constant

Museu de Viladecans - Ca n’Amat
Carrer de Sitges, 1-3 – 08840 Viladecans

Banyera de seient
c.1880
Col·lecció Ca n’Amat

Museu d’Art de Cerdanyola
Carrer de Sant Martí, 88 – 08290 Cerdanyola del Vallès

Fotografies
Autor: Frisco Millioud (Ginebra, 1902-1939)
Donació America Sanchez

