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XÀBIA, MARINA ALTA
Resum: Indumentària tradicional utilitzada pel poble pla en el segle XVIII
al País Valencià. Consideració dels materials utilitzats en els teixits i visió de la
indumentària segons la professió i situació geogràfica, acabant amb un breu
glossari.

Introducció

Al parlar de indumentària tradicional fem referència a la utilitzada
principalment als segles XVIII i XIX, sobretot perquè el segle XVIII suposà un
període d’esplendor per a la indústria tèxtil valenciana, a més podem trobar
mostres d’aquesta indumentària en algunes de les nostres cases1. Tanmateix,
s’ha continuat utilitzant aquest tipus de vestimenta en certes ocasions ja que,
gràcies a les manifestacions folklòriques, els vestits populars continuen vius en
festes i balls locals, guanyant el lloc que els correspon en les vitrines dels
museus.

El terme de indumentària tradicional està lligat al concepte de vestit
popular, és a dir, aquell utilitzat pel poble pla, al ser el més característic de la
nostra cultura i el que major nombre de vestigis ens ha deixat. Abans d’entrar
en matèria, cal assenyalar la diferència entre dos conceptes fonamentals per
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abordar aquesta temàtica. En primer lloc, el concepte de indumentària popular
que, com hem dit, és aquell utilitzat pel poble, el qual no sol requerir de
persones o elements externs al seu entorn, ni de l’obtenció de la matèria
primera, motiu pel qual les seues característiques són molt peculiars,
demostrant-se en el tipus i qualitat dels materials, l’ornamentació i el
patronatge utilitzat. No obstant, no es pot negar la influència de la
indumentària utilitzada pels grups socials més alts, que es mostra amb un poc
de retràs respecte al moment de major auge, a causa de la distància més o
menys acusada respecte als nuclis urbans transcendents i per la lentitud al dur
a terme qualsevol idea innovadora. Aquest fet es veurà alterat amb la
industrialització, quan s’abarateixen els costos i s’acurten les distàncies,
provocant la popularització de les modes.
D’altra banda, trobem el concepte de indumentària internacional. Aquest fa
referència a indumentària de tipus urbana principalment, que no es troba
cenyida a àrees geogràfiques determinades, sinó que és patrimoni de la moda
en general –com són les modes importades de França o Anglaterra, entre
d’altres. Es tracta de corrents internacionals que influeixen sobretot als grups
d’elevat poder adquisitiu. Encara que, amb el fenomen de la industrialització,
moltes d’aquestes peces s’abaratiran i es popularitzaran, apareguent l’anomenat
“vestit sastre” que igualà, en part, els diferents grups socials. Serà a partir
d’aquest moment quan els termes popular i internacional començaran a
acostar-se. Ara bé, “l’alta costura” serà exclusiva per als estrats socials més
alts2.
Així, en aquest article, ens centrarem en l’estudi de la indumentària popular
a les terres valencianes durant el segle XVIII. Per començar, cal recordar que
vestir-se és un aspecte intrínsec en la condició humana. Des dels inicis de la
nostra història, l’home ha utilitzat per vestir-se els diferents elements
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proporcionats pel seu entorn, i els ha transformat artesanalment. Però, fou amb
l’inici del comerç de llarga distància quan s’introduïren determinades novetats
en aquest àmbit, permetien als pobles amb un “tràfic mercantil” intens copiar
elements pràctics, econòmics o decoratius d’altres zones geogràfiques. En
efecte, són diversos els factors que determinen la personalitat de les peces de
roba de cada poble, com poden ser els mitjans de producció, el clima, les
tradicions i la religió.
Amb el pas del temps, es creà un focus de moda al voltant de la Cort i les
seues proximitats, amb normes pròpies i exhibició del seu poder a través de
signes externs com la vestimenta. Per aquest motiu, l’estrat popular intentarà
aconseguir, a través de la imitació, una aparença il·lusòria de riquesa i distinció.
Per tant, la indumentària popular és, en moltes ocasions, una derivació de la
vestimenta aristocràtica adaptada als seus mitjans. Altrament, la difusió de la
moda ha estat lenta fins moments recents. Només s’han produït canvis ràpids
en moments de profunda transformació social, com és el cas de la revolució
industrial3.
A més, s’ha de tenir en compte que la investigació de la indumentària del
segle XVIII gaudeix de gran rellevància per a l’historiador, ja que li permet
deduir diversos aspectes fonamentals de diferents àmbits. Entre aquests podem
destacar: l’estudi de les relacions comercials del lloc d’origen de les peces
segons la procedència del material tèxtil que el composa; el talant més festiu o
rigorós dels usuaris, atenent als colors utilitzats i la configuració; determinar si
la peça està brodada per professionals col·legint l’existència de tallers i gremis;
observar si és un grup humà que utilitza repetidament les peces, apanyant-les o
reaprofitant les diferents parts per fer-ne una nova o si, per contra, es tracta
d’una societat més opulenta que no li interessa reciclar les peces4.
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El factor mediambiental
Pel que fa a la importància de l’entorn, convé destacar que l’àrea geogràfica
i el clima determinen els teixits i les peces de roba utilitzades. Així, en una zona
costera, com és el cas concret de Xàbia -Marina Alta-, trobem peces de llenç,
cotó i seda, majoritàriament, apareixent la llana de forma puntual en peces
d’abric. Mentre que, a les zones de muntanya, el clima més fred propícia la
utilització de roba amb teles més gruixudes, utilitzant principalment la llana i els
colors més obscurs. A l’estiu la roba que utilitzaran, tant a la zona costera com
a l’interior, és més fresca, composta de teles més fines com el llenç, el cotó o la
seda, amb colors més clars i vius. Respecte al patronatge de les peces, aquest
no es veurà afectat en aquest moment, ja que sols s’allargaran o s’escurçaran
les mànigues i els camals, depenent de l’estació de l’any5.
Els teixits i la matèria prima
En relació a la matèria prima, la facilitat o no de tenir a l’abast alguns
conreus de matèries bàsiques per a la fabricació dels teixits està determinada
per la proximitat de terres de regadiu i zones de pasturatge, entre d’altres. Això
durà a què es confeccione roba de forma industrial o casolana, que alguns
teixits estiguen a l’abast de tothom o que altres només siguen utilitzats per
determinats grups socials.
D’entrada, entre les matèries primes dels teixits, trobem el lli i el cànem, els
quals són conreus de regadiu. A totes les cases, les dones eren les
encarregades del procés de transformació de la matèria prima. El filat del lli i
del cànem era feina diària, equiparable a les tasques domèstiques realitzades
per les dones en aquell moment, i es solia realitzar en reunió. Una vegada filat i
en madeixes, podien passar a teixir-lo recorrent a dues opcions, bé acudir als
artesans o bé teixir-lo a casa. D’aquesta manera, es confeccionaven les peces
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de llenç que es transformarien, posteriorment, en llençols, camises i brials,
entre d’altres6.
En segon lloc, trobem la seda, matèria prima de gran rellevància per la
seua indústria al País Valencià durant el segle XVIII. Foren moltes les
comarques valencianes que es dedicaren a la producció de la seda, la qual era
un dels productes bàsics en l’elaboració de teixits del moment. Durant la
primera meitat del segle XVIII, la producció sedera estava estesa per tot el
territori valencià, encara que eren pocs els nuclis que tingueren una producció
important, sent concretament les comarques de l’Horta i la Ribera Alta i Baixa
del Xúquer les que concentraran més de la meitat de la producció de la seda.
En canvi, a la segona meitat de dit segle, trobarem un augment productiu que
es traslladarà a la zona de la Plana Baixa, la Safor i, sobretot, a la Marina Alta7.
En moltes ocasions, foren els mateixos cultivadors els que combinaven el cultiu
de la morera amb la cria dels cucs de seda i el filat. La producció d’aquesta
preuada matèria prima es duia a terme tant per homes com per dones8, de les
quals les fadrines eren les encarregades de collir les fulles de la morera per
alimentar les erugues, vigilar els cucs, preparar els capolls i elaborar les
madeixes de seda9.
Tot seguit, cal destacar la llana, producció i comercialització de la qual va
tenir molta importància dins l’economia hispànica i, concretament, valenciana.
Al segle XVIII, a la comarca dels Ports, la gent dels pobles i les masos
preparava i filava la llana per vendre-la, posteriorment, a les ciutats. A més, els
gremis i algunes petites fàbriques, que hagueren de conviure durant un temps,
teixien la llana que després venien als comerciants. Igualment, a les cases i
fàbriques de l’Alcoià consumien part de la seua producció i venien els excedents
6

Ibídem, p. 68.
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a altres pobles, a ciutats caps de comarca i al mercat nacional. Amb tot, moltes
localitats que mancaven de llana la compraven a Aragó, Àvila, Segòvia o
Extremadura i després la venien ja manufacturada a aquestes mateixes ciutats,
aprofitant el viatge10.
Per acabar, també trobem altres matèries com el cotó, que s’adquiria
principalment al sud del territori valencià, i en moltes ocasions es compraven
les teles ja elaborades.

El tribunal de les aigües. Visió interessant de la indumentària. Font: LICERAS FERRERES, M.V., Indumentaria ..., op.
cit., p. 33.

Funcionalitat de les peces
La funcionalitat determina la forma i les teles que s’utlitzen en la roba. La
major part de les peces del segle XVIII s’ajustaven i cenyien al cos -calçotets11,

10

Ibídem, pp. 27-28.
Aquest terme referent a la indumentària, a l’igual que la resta, estan definits en un glossari al
final d’aquest article.
11
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gipons i mànigues- però altres quedaven més soltes com faldes, saragüells,
capes i manteletes, entre d’altres. En la cultura popular es van perdre els
elements rígids i les figures siluetejades. Certament, hi ha peces que podem
considerar exclusives de la indumentària popular, ja que per a treballar es
necessitava roba amb teixits més resistents i tolerants a les feines del camp
amb una ornamentació austera o escassa. Per aquest motiu, hi havia peces que
mai foren utilitzades pels estrats més alts, com són els saragüells, faixes,
bruses, mocadors del cap i certs tipus de calçat adaptats a les funcions del
camp. Encara que el realçament del pit, els amplis escots, la marcada estretesa
de la cintura, les faldes àmplies i l’engrossiment intencionat dels malucs amb la
profusió de les enagües, es donaren en totes les esferes socials, malgrat que
les llauradores s’encobrien el pit i l’esquena amb mocadors com a senyal de
decència i modèstia12.
De la mateixa manera, havia peces específiques per a determinades feines.
D’una banda, les dones valencianes de l’àmbit rural feien ús de manegots per
protegir les manegues dels gipons o de les camises, i de davantals més grans
per tal de protegir les faldes en determinades tasques domèstiques com pastar
pa, fer la bugada, estisorar raïm, recollir ametlles o olives i en ocasions puntuals
com la matança del porc. D’altra banda, el homes utilitzaven les camises i els
saragüells, ja que es tractava de peces amples que facilitaven la mobilitat.
També, altres peces utilitzades pels pescadors com són els calçotets, que eren
llargs i arribaven prop dels turmells, o el capot de baieta llarga o “hungarina”
molt utilitzada pels pastors, que era ampla i llarga amb mànigues llargues o una
mena d’aletes.
Quan es volien mudar feien ús de teles fines i una major profusió
d’ornaments per embellir i denotar l’estatus social. Així, podem trobar peces
determinades com són la manteleta o la casaca, guarnides amb passamaneries,
brodats i luxoses mançanetes, també altres com gipons, jupes i basquinyes. La

12
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confecció d’aquest tipus de peces comportava una major complexitat i
quedaven en mans dels mestres dels gremis de sastres i giponers.
Com s’ha assenyalat anteriorment, amb l’arribada del procés industrial es
generarà un canvi social provocant que, al segle XIX, la roba s’adapte a les
noves idees basades en el racionalisme i naturalisme que influiran en la moda
donant-li una forma més austera i menys barroca, reduint els escots, allargant
els faldellins i transformant el calçó llarg que utilitzava l’home en l’actual
pantaló13.
Indumentària segons l’ocupació
En l’àmbit urbà, podríem imaginar-nos a l’artesà vestit amb una casaca
curta, jupa i calçons estrets fins més avall dels genolls; el forner amb una roba
més lleugera com una camisa i un folgat pantaló de cotó; als comerciants i
venedors ambulants guarnits amb la camisa, l’armilla, jupa curta a la francesa,
la faixa, els saragüells, la gorra i la manta; també al tartaner amb gorra,
jaqueta, faixa i pantaló. Pel que fa a les dones, les revenedores del mercat
anirien amb la seua camisa, falda o faldellí, davantal i mocador al coll; la
venedora de flors oferia les seues millors gales amb tot el luxe i coqueteria que
podia, movent la mantellina que amb freqüència portaven damunt el cap i el
pit; també l’orxatera d’Alacant que venia la seua orxata amb mocador a la
cintura, faldilla curta i pentinat amb trenes als costats i darrere o, a vegades,
amb falda fins a terra i un gran davantal amb butxaques.

13
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En l’àmbit rural, el camperol portava la
camisa, la faixa, els calçons, els saragüells i,
en ocasions, l’alforja; el pastor feia ús de
teixits resistents i duia la camisa de roba
interior, els calçotets, calçons de llana, la
jupa, l’armilla o jupetí, i per cobrir el bust
Pescadors amb la indumentària característica.
Font: DE LA PUERTA, R., El llenguatge ..., op. cit.,
p. 209.

portava el capot de muntanya tancat que
arribava fins mitja cuixa amb un caputxó

per resguardar el cap, encara que a la vall de Guadalest el pastor es cobria amb
el sarró, ocasionalment folrat de pell de cabra; també el carboner, amb camisa,
jupa de llana d’amples solapes, jupetí, calçons fins els genolls, cinturó ample,
calces, espardenyes d’espart o cànem i barret; i el pescador, amb camisa de
màniga curta o camiseta, faixa, pantalons arromangats fins les cuixes, gorra i
mocador al coll.
Entre les dones, la llauradora de Castelló duia
el faldellí de diversos estampats i el vió col·locat
damunt les enagües; la de l’horta de València
anava amb la camisa de màniga llarga de llenç, a
sota d’altra de llana més abrigada, les enagües i
el faldellí, a més, es cobria el tors amb un
mocador quadrat de llana doblegat de forma
triangular, i en ocasions altre al cap, també un
davantal per protegir la falda i calces de llana
sota les espardenyes; la llauradora alacantina
anava amb la camisa, mocador encreuat, falda o
faldellí, vió i davantal;

sense oblidar a la

pescadora

vestit

que

duia

el

gastat,

amb

múltiples sargits, camisa sota el cosset, cotilla,

9

Llauradora alacantina, en la que
destaca el gipó, el vió i el mocador.
Font: LICERAS FERRERES, M.V., La
indumentaria ..., op. cit., p. 17
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falda exterior, el guardapeus i el davantal, amb un mocador encreuat al coll,
calces i sabates de llengüeta. Igualment, cal assenyalar que en època estival es
suprimirien peces.
Aquestes són sols algunes de les tasques de les moltes que existien en la
societat del segle XVIII, amb les quals hem volgut aproximar-nos i visualitzar la
indumentària popular de l’època, a tall d’exemple.
A continuació, presentem en imatges algunes de les peces.

Enagua o brial. Font: LICERAS FERRERES, M.V., Indumentaria ..., op. cit. p. 27.

Camisa masculina. Font: LICERAS FERRERES, M.V., Indumentaria ..., op. cit. p. 47.
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Coteta. Font: MARTÍ CHULIÀ, I., ARBONA ESPASA, I., Indumentària ..., op. cit. p. 76.

Faldellí. Font: MARTÍ CHULIÀ, I., ARBONA ESPASA, I., Indumentària ..., op. cit. p. 75.

Mocador femení. Font: LICERAS FERRERES, M.V., Indumentaria ..., op. cit. p. 91.
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Calces. Font: MARTÍ CHULIÀ, I., ARBONA ESPASA, I., Indumentària ..., op. cit. p. 75.

Faixa masculina. Font: MARTÍ CHULIÀ, I., ARBONA ESPASA, I., Indumentària ..., op. cit. p. 78.

Calçons. Masculí. Font: LICERAS FERRERES, M.V., Indumentaria ..., op. cit. p. 54.
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Jupetí. Font: MARTÍ CHULIÀ, I., ARBONA ESPASA, I., Indumentària ..., op. cit., p. 79.

Jupa. Font: MARTÍ CHULIÀ, I., ARBONA ESPASA, I., Indumentària ..., op. cit,. p. 78.

Armilla. Font: DE LA PUERTA, R., El llenguatge ..., op. cit., p. 219.

Per acabar, volem agrair i endreçar aquest article a Isabel Martí Chulià,
experta en indumentària tradicional valenciana del segle XVIII, per haver-nos
prestat amablement la seua ajuda, coneixements i materials per a l’elaboració
d’aquest treball.
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GLOSSARI
Alforja: Peça allargada amb una butxaca a cada extrem que es pengen sobre
el muscle de la persona o sobre l’esquena de l’animal, a fi de que penge una
butxaca a cada banda.
Armilla: Peça sense mànigues i, habitualment, sense coll. Cobreix el tronc i
s’obri per davant, on es corda generalment amb botons.
Basquinya: Falda amb vol separada i independentment del cos que
l’acompanya, que podia utilitzar-se de peça exterior o sota altre vestit i solia ser
de colors obscurs i amb ornamentació.
Brusa: Peça a manera de túnica amb mànigues de llargària variable, oberta
per davant de forma total o parcial.
Calça: Peça que cobria peu i mitja cama, ajustant-se al contorn d’aquesta.
Calçó: Peça folrada que cobreix separadament les cames, ajustant-se al seu
contorn i subjectada a la cintura.
Calçotet: Peça que els homes duien davall dels pantalons.
Camisa: Peça de roba interior de lli, que arriba des del coll fins baix de la
cintura, i en algunes ocasions s’utilitzava com a única peça en les tasques del
camp.
Coteta: Peça que cobreix el cos des dels muscles fins la cintura, deixant els
braços al descobert, i cenyint i ajustant el tronc. Per tal d’oprimir el pit havia de
ser molt escotat. S’acoplava al vol de la falda i havia de tenir unes costures o
talls que delimitaren unes petites porcions o aletes. L’acabat superior es
realitzava a través de tirants o muscles. Es troba oberta per davant i rarament
per darrere.
Davantal: Peça que resguarda la part anterior del vestit.
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Enagua: Falda interior de longitud variable depenent de la llargària de la falda.
El seu vol es recollia en la cintura en petits plecs sostinguts per una cinta o
veta.
Faixa: Peça més llarga que ampla que es col·loca a la zona de la cintura per
cenyir el cos, donant-li dues o més voltes, per subjectar els calçons o altres
peces del vestit.
Faldellí: Falda més curta que les usuals, emprada com peça d’adorn.
Guardapeus: Falda confeccionada amb teixit de seda que inclús en el cas de
les camperoles podia ser d’alta qualitat.
Jaqueta: Peça exterior amb mànigues que no arriba més avall dels genolls i,
en ocasions, no passa més avall de la cintura.
Jupa: Peça d’home que cobreix des del coll fins la cintura o un poc més avall
proveïda, a més, de mànigues llargues i estretes.
Jupetí: Guardapits sense mànigues i obert per davant.
Mançaneta: Mena de botó.
Mantellina: Peça fina de seda, tul, blonda o randa, que utilitzaven les dones
per cobrir-se l’esquena i el cap. Solia ser de colors neutres com negre, blanc i
cru.
Saragüells: Calçons amples d’ús exterior que cobreixen des de la cintura fins
la part superior dels genolls composta per dos camals amples, cenyits a la
cintura per una veta.
Sarró: Bossa amb una corretja llarga que es penja en el muscle o de forma
entravessada a mode de bandolera, amb la finalitat de dur provisions.
Vió: Mena de falda interior que utilitzaven les dones sobre les enagües i sota la
falda. En ocasions l’utilitzaven a mode de falda.
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