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COM ERA ABANS LA NOSTRA INDUMENTARIA 

 

La informació que ha arribat fins als nostres dies, ha vingut per camins 

diferents. La transmissió oral, de 

generació en generació, les rondalles, el 

cançoner popular, romanços, iconografia, 

llibres d’història i els treballs duts a terme 

per observadors, mallorquins i d’altres 

llocs. 

 

El vestit anomenat de pagès que ha arribat 

fins a finals del segle XIX i principis del 

segle XX, és el resultat d'una evolució 

continuada en la forma i els modes de  

vestir-se de la gent mallorquina, però ja 

molt simplificat pel que fa a diversitat de 

peces i classes de teixits.  

 

Per entendre la forma de vestir-se d'un poble s'han de tenir en compte molts 

de factors:  

- El climatològic  

- El caràcter de la societat mallorquina . 

- L’economia i  la societat.  



 

 

A les Illes Balears a causa de la situació geogràfica i dels interessos dels 

dominadors en cada època i l’església molt influent en els costums dels 

mallorquins, els vestits anaren canviant 

Dins  el vestuari que usaven els mallorquins i les mallorquines fa tres-cents 

anys  podem distingir : 

 

1. Vestits de les persones que 

vivien a la  ciutat :  

- Nobles 

- Riques 

- Treballadores. 

2. Vestits de persones que vivien 

als pobles : 

- Vestits de persones riques 

- I de persones que treballaven 

al camp : Vestit de feina i 

- Vestits de vestir 
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Completa :  

 

L´home es cobria el cap amb un ............................. 

de llista o de bolic.  

Per fer feina duia un ............................. fet de 

garballó. 

El guardapits solia ser de.............................  o llista. 

Els ............................  eren molt amples, "calçons 

amb bufes", llisos o de retxes de colors, fermats 

a la cintura y per davall els ............................  amb 

cintes també de cotó o llista. 

Davall els calçons enduien uns altres amb la 

mateixa forma fets de drap, cotó o fil, eren 

els............................. 

A la cintura i per subjectar-se els calçons duia 

una  ............................  ample de llana o cotó. 

Com la dona, l´home duia ............................  de cotó 

o llana a  l´hivern       

Les............................   de baqueta sense tenyir.  Els 

pastor i jornalers solien dur avarques. 

Com ............................ duien una samarra o pellissa 

pròpia dels pastors.   

        

 

 

abric 

sabates  

mocador 

faixa 

calçons 

calçons blancs 

genolls 

calces 

llana 

capell 

Vestit de pagèsVestit de pagès
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Completa .  

 

       Els senyors duien al cap un mocador de seda o indiana, ...............................  de 

llana o feltre d´ales amples y rodones. 

 

       La noblesa duia les ............................... de color blanc, de coll estret y baix. 

 

       El guardapits de seda o indiana ,  duia una................................ 

 

       Els calçons es feien de seda o indiana segons la seva................................ 

 

       Les calces de ............................... a l´estiu i d´estam o de ............................... a 

l´hivern. 

 

       Les sabates planes obertes per devant i fermades amb................................ 

 

       A l´hivern duien una................................ 

cordons 

fil 

botonada doble 

capa 

capell 

classe social 

llana 

camises 

Vestit de senyorVestit de senyor
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La pagesa mallorquina es cobria el cap amb un ..............................  generalment de 

cotó  i amb un    .............................. fermat al coll.  

Quan feia molt de sol per fer feina al camp duia un ................................ 

Al cos hi duia un ....................... molt ajustat i un poc escotat, amb mànigues que 

arribaven per davall el colze. Solia ser de color negre però també n’hi havia 

d’altres colors. Anava botonat per davant. 

 En lloc del ................................, de vegades, solia dur una .........................  de màniga 

llarga. 

Per anar a fer feina, es posaven els .................................. , que protegien 

l’avantbraç, eren com unes mànegues postisses confeccionades amb teixits de 

cotó, lli o indiana.  

Completa el text amb  les peces de roba dels dibuixos 

 

Durant el segle  XVIII podem diferenciar els dos tipus de vestits, el de pagesa 

i el de la dama de la noblesa 

Vestit de pagesaVestit de pagesa



Completa  

Les .......................................  es duien 

directament damunt la camisa i de vegades 

en duien més d’una. 

       A l’hivern, damunt les enagos, duien 

algunes ......................................... més, aquestes 

podien ser de diferents colors, amb l’estil i 

forma semblant a les de les enagos. Es 

fermaven amb una  cinta a la cintura. 

La ..................................... estava feta de cotó i 

podia ser de un sol color o de retxes, 

normalment afegien un tros de tela  per 

allargar-la. 

  S’ha de tenir en compte que la dona del 

camp utilitzava els materials que trobava a 

mà per poder confeccionar els seus vestits, 

el cotó i la llana eren els teixits més comuns. 

Damunt la falda, duia un .............................  

ample que podia ser de llista, llana o retxes 

que els servia per no embrutar-se  mentre 

feia feina. 
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Completa :



 
 

Completa : 

 

 

El rebossillo era de seda, tul o randa, brodat o 

llis, de forma acampanada i acabat en punta o rodó 

damunt el pit. Si la dona duia dol  se'n posava 

damunt d’aquest que era blanc, un de negre més 

petit.Damunt el ............................, quan les dames 

anaven més engalanades, duien una capa molt 

luxosa que podia ser de seda brodada i al coll 

duien un ......................................., adorn en forma de 

ventall obert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gipó de seda o teixits importats, duia una 

.....................  d’or o plata a les mànigues. 

La  ................................. era llarga i ampla, de teixits 

vistosos, llisos o estampats. La qualitat de les 

teles variava segons la categoria social de la dama. 

Les calces eren blanques o de  colors clars.    Les 

sabates baixes i escotades. Les dames riques 

duien escarpins. 

Al cap es posaven una manta o mantellina de 

franel·la negre amb guarniment de vellut també 

negre, formant una sanefa bastant ample.  

 

Vestit de damaVestit de dama
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A l´estiu  duien una mantellina  de color blanc, 

feta de punt  amb una tira setinada. 

       Les joies més usades eren les 

................................  del gipó, les creus de Malta, 

els cordonets, ................... , rosaris..... 
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Relaciona les definicions amb la paraula corresponent  : 

 

ROBA DE LA DONA PAGESA 

 

 

 

 

DAVANTAL  

 

1. Era  un peça de vestir interior. Era de lli o de 

cànem. No tenia mànegues. També les usaven per 

dormir però eren llargues. 

Les dones de la pagesia vestien ..................... de 

variada llana amb botonada de botonets de fil 

 

 

 

REBOSSILLO  

 

2. ...................... era fil o setí de color negre, tenia 

manegues llargues fins els colzes. Era molt estret i 

anava botonat davant i en els braços 

 

ENAGOS 

3. Aquesta peça de roba se la posaven per fer les 

feines de casa, del camp, per no fer-se mal als 

braços. Era de pedaç o de llana. 

 

 

 

GIPÓ 

4. Peça de tela diverses (batista o tafetà ) que anava 

fermada amb una veta . S’usava  per feinejar dins la 

casa, dins la cuina, per fer la bugada, fer matances, 

anar a sembrar. 

També s’usava per anar a missa les festes però era 

de tela més fina. 

 

 

 

COS 

5. Peça de roba  molt semblant a la manteta o mantell 

curt de formes acampanades que pot arribar fins a 

prop dels colzes tapant les espatlles i acabant en 

punta, més o manco fins a prop de la cintura. Segons 

fos de dia feiner o de diumenge variaria la classe de 

tela i els endiumenjats com randes, passamans, 

brodats . A vegades en duien dos, un davall de robes 

primetes i, sobretot, rentadisses, i el de damunt que 

era per vestir 

 

 

MANEGOTS  

6. Peça de roba interior ben folgada  que es duia 

entre la falda blanca interior i les faldes de damunt. 

Les pageses pobres el duien de llana comuna a l’hivern  

i de llista a l’estiu. Com ornament només duien un 

ribets als baixos. 

 



 

 

 

La informació que tenim dels vestits dels nostres avantpassats els trobem a  

de llibres, litografies, pintures o simplement de vestits recuperats dins dels 

baguls dels pobles de Mallorca. 

Hem de tenir en comte, que el nostres 

avantpassats, no devien seguir unes 

normes estrictes a l’hora de vestir-se.   

 

Durant  el segle XVIII, veiem que 

vertaderament es seguia un estil de 

moda, però també és cert que s'hi 

trobava molta varietat.  La gent 

adaptava els vestits a las seves necessitats i  als materials que disposava. Tot 

depenia de la seva professió, dels doblers que tenia  o la seva classe social. 

 

Escriu el significat de les següents paraules : 

Litografies : ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

Baguls : __________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Avantpassats : _____________________________________________ 

________________________________________________________ 

Estrictes : ________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Classe social_______________________________________________ 

            ______________________________________________________________________ 



 

 

             Contesta les preguntes :  

 

Quins factors influeixen en els vestits d’un poble  ? 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Posa exemples : 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

Fes un esquema de la classe de vestits que podíem trobar a Mallorca el 

segle XIX : 

 

 

 

 


