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0. Introducció 

Quan ens aixequem al matí tenim tan interioritzat el procés de vestir-nos que, 

segurament, no ens hem parat mai a pensar-hi. Ens traiem el pijama, i a sota portem la 

roba interior. Ens posem els mitjons, els pantalons i la samarreta, les sabates i l’abric. 

De fet, per molta gent, aquest procés no és gaire rellevant ja que només els ocupa dos 

minuts del dia. Malgrat això, en les peces que portem i la manera de portar-les podem 

veure una clara evolució de les que es portaven antigament. Abans, sobretot a les 

classes més aristòcrates, el procés de vestir-se al matí era tot un ritual que donava peu 

i determinava la resta del dia. En els casos més extrems, com el de la reina, era fins i 

tot un esdeveniment públic. El que pretén aquest treball de recerca és acostar-nos a la 

manera de vestir tan peculiar d’èpoques passades, concretament en la manera de 

vestir de les dones aristòcrates franceses de finals del segle XVIII, fins al punt de poder 

confeccionar jo mateixa el meu propi vestit d’època. Vaig considerar que seria un bon 

segle per estudiar, ja que ens trobarem en ple desenvolupament de l’estil rococó, 

rodejats d’elegància i ornamentació. També vaig centrar-me en l’aristocràcia francesa 

perquè llavors era l’origen i la seu de la moda i de totes les tendències. Volia parlar de 

totes les peces de roba que portaven llavors, que són molt desconegudes avui en dia, 

que feien que aquells vestits tinguessin formes realment antinaturals. També em vaig 

voler centrar en el vestuari femení ja que és el que em generava més curiositat i el 

que, a la vegada, em permetia parlar de la condició de la imatge de la dona a aquella 

època. 

 

0.1. Motivació 

Des de petita que m’ha apassionat la moda i el disseny. Podia passar-me hores 

dibuixant vestits als figurins, sobretot “vestits de princesa”, amb faldilles llargues i 

cintures marcades i estretes. A diferència de moltes nenes de la meva edat, aquest 

interès no va minvar amb els anys, sinó que va anar en augment. Cap als 12 anys, quan 

vaig començar a veure la moda com un possible camí de futur més que pas una simple 

afició, vaig decidir apuntar-me a classes de costura per a poder fer real allò que 
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dibuixava en els figurins. I de mica en mica em va començar a agradar el treball amb 

les teles i la màquina de cosir, potser fins i tot més que el dibuix. Aquell interès per les 

èpoques passades de princeses i reines tampoc va anar a menys. Poc a poc, quan vaig 

anar entenent el complex concepte del temps, em vaig adonar que em fascinava la 

història. A primer d’ESO recordo que vaig fer un treball de classe sobre l’evolució de la 

moda durant el segle XX. Em va encantar fer aquell treball i com que em vaig quedar 

amb ganes de més vaig decidir que per el treball de recerca de batxillerat faria el 

mateix tema per a poder ampliar el meu coneixement sobre allò que m’havia agradat 

tant. La idea es va quedar allà. Quan vaig arribar a batxillerat i ens van plantejar el 

treball de recerca no sabia què fer. Tenia clar que volia aprofitar els meus 

coneixements de costura per al treball, ja que sabia que m’hi havia de passar moltes 

hores. La idea definitiva em va venir de la forma més inesperada: mirant una sèrie. Es 

tractava d’una sèrie històrica ambientada a l’Escòcia del segle XVIII. En una escena, la 

protagonista es desvestia per a poder tenir roba per cremar. En aquell moment em va 

venir la idea: jo volia parlar de l’estructura interna dels vestits d’aquella època, explicar 

com s’ho feien perquè els vestits tinguessin aquelles formes tan antinaturals i rígides. 

Així que, tan bon punt vaig acabar de mirar el capítol, em vaig posar a mirar vídeos on 

s’explicava el procés de vestimenta d’una dona d’aquella època al matí, i cada segon 

que passava m’enamorava més del tema. Ja havia trobat el meu treball de recerca. 

 

0.2. Objectiu i metodologia 

L’objectiu principal d’aquest treball, a part de conèixer el rerefons del vestuari de 

l’època, és confeccionar i vestir un vestit inspirat en l’aristocràcia francesa del segle 

XVIII. Vull portar més enllà els meus coneixements de costura i dissenyar i confeccionar 

jo mateixa el meu propi vestit d’època. 

Per fer-ho, dividiré el treball en dues parts: la part teòrica i la part pràctica. La part 

teòrica m’ajudarà a posar-me en context. Informar-me i conèixer la vida d’èpoques 

passades és una part essencial per a poder entendre el perquè i l’evolució dels seus 

vestuaris. Al centrar-me en la indumentària femenina, trobo necessari parlar una mica 

de la posició social de la dona a aquella època i com això va relacionat amb la seva 
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vestimenta. També s’hi explicaran els diferents tipus de vestit i totes les diferents 

peces: la seva funció, utilitat i els materials de què estava feta cada una. 

Geogràficament m’ubicaré a la França rococó, per tant serà necessari tenir unes 

petites nocions de què passava política i artísticament en el lloc triat. Cal esmentar 

que, al estar en territori francès, alguns tecnicismes i noms de peces estaran escrites 

amb francès o anglès, ja que no tenen traducció al català. 

La part pràctica, com ja he dit, consistirà en l’elaboració des de zero d’una recreació 

d’un vestit del segle XVIII. Per a poder recrear el vestit el més similar possible trauré 

exemples i inspiració de fotografies de vestits reals conservats en museus. A partir 

d’aquestes inspiracions començaré a pensar en el meu propi disseny. Abans, però, 

hauré de confeccionar les peces interiors del vestit: la roba interior i les peces 

estructurals. Totes les peces seran fetes a la meva mida per tal que jo pugui posar-me 

el vestit i simular una noia de la època. Els patrons més simples els faré a partir 

d’imatges trobades a internet. Els més complexos els faré a partir dels patrons 

Simplicity habilitats per la pàgina web American Duchess. Així mateix a l’hora de la 

confecció. En els casos de confecció més complexa seguiré els passos marcats per els 

patrons Simplicity i el llibre The American Duchess Guide to 18th Century Dressmaking: 

How to Hand Sew Georgian Gowns and Wear Them With Style. 
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1. Context històric 

Per a la història occidental, el segle XVIII és una època on hi ha molta varietat de 

successos importants que han influït fins l’actualitat. De fet, el segle XVIII veu acabar 

l’Edat Moderna i començar l’Edat Contemporània. Això significa que és un segle de 

canvi radical, tant en temes polítics, econòmics i socials com en aspectes més culturals 

o filosòfics. 

El segle XVII no va deixar a Europa en condicions gaire favorables. A l’entrada del nou 

segle ens trobem en una Europa on hi dicta un règim absolutista i una societat 

estamental: l’Antic Règim. Encara que en el segle anterior ja es va deixar veure la 

monarquia parlamentària a Anglaterra, la resta d’Europa continuava sota les ordres 

d’un rei escollit per decisió divina. Tot i així, el segle XVIII es caracteritza per un 

creixement demogràfic ràpid i constant gràcies al descens de mortalitat i augment de 

natalitat, que comportarà un bon desenvolupament econòmic. El nou segle va 

començar amb un conflicte internacional, la Guerra de Successió Espanyola (1700-

1714), que va comportar un canvi de dinastia al país i consolidació dels Borbó 

francesos, a més d’un nou ordenament de la política a Europa. La victòria de Felip V 

(1701-1746) va portar a Europa un gust cap a allò francès, encara que el poder reial a 

França es va anar afeblint durant el segle.  

El segle XVIII se’l coneix també com a “Segle de les Llums” 

degut al moviment filosòfic i intel·lectual que va veure 

sorgir: la Il·lustració. Els il·lustrats eren pensadors que 

defensaven que la ignorància, la tirania i la superstició 

podien ser combatudes amb el coneixement i la raó. 

Aquest moviment sorgit a França va tenir una gran 

influència durant el segle en aspectes científics, socials i 

polítics, ja que fou un pensament que es va expandir entre 

la burgesia i l’aristocràcia. Aquest pensament ideològic, el 

qual estava exposat a l’Enciclopèdia de Diderot i 

D'Alembert, juntament amb el descontentament del poble, 
(Fig.  1) L’Encyclopedie, de 
Diderot i D’Alembert 
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foren els antecedents que van portar, al final de segle, a la Revolució Francesa (1789). 

No obstant, el segle XVIII va ser una de les èpoques més importants de la història del 

país. França era la nació més rica i poderosa del continent. Es va posar de moda el gust 

per allò francès, la seva arquitectura, moda, pensament i llengua. 

L’art del segle XVIII comença amb el Barroc, un estil originat a Roma al segle XVII com a 

resposta a la Reforma Protestant (és a dir, representant la Contrareforma) i que 

s’escampa per Europa fins a mitjans del segle XVIII, segons la localització. És un art per 

a l’església, la monarquia i l’alta burgesia, ja que els missatges que transmet l’artista 

sempre són al servei del poder. L’art barroc presenta molta complexitat i exageració, a 

més de plasmar la contradicció de l’època. Té un gran impacte a Espanya, França i 

Holanda que l’adopten ràpidament, tot i que a cada lloc amb una tendència ben 

diferenciada. Mentre que a Espanya i a Holanda s’hi pot veure una pintura barroca de 

tendència més realista o costumista, utilitzant el clarobscur i amb temàtiques més 

quotidianes com la burgesia, a França el barroc agafa una tendència més academicista, 

amb regles estrictes que l’uniformitza. El seu màxim representant fou Charles le Brun. 

Aquesta tendència academicista desembocarà en un nou estil artístic anomenat 

Rococó, que apareix a principis del segle XVIII. El rococó neix a França arrel d’un públic 

que demana un art bell, bonic, sense 

pretensions: l’aristocràcia i la burgesia. El 

rococó aplica el concepte de “l’art per l’art”, i 

es presenta com un art superficial, ja que 

està al servei de la comoditat i el luxe. Es 

caracteritza per tenir una paleta cromàtica 

amb tons clars i pastels, i per representar 

temàtiques com la dona sensual i femenina, 

paisatges i jardins idíl·lics, escenes de festes, 

etc. Els autors més representatius d’aquest 

estil, l’últim comú a tot Europa, foren Jean-

Honoré Fragonard i Antoine Watteau, qui va 

començar a trencar una mica amb 

l’academicisme.  

(Fig.  2) El gronxador (1768), de Jean-Honoré 
Fragonard 
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(Fig.  3) Piràmide estemental de l’Antic Règim 

Podríem dir que França va ser la gran protagonista del segle XVIII. Era el centre i la font 

del pensament, la moda i l’art del moment. A poc a poc, però, la conducta excèntrica 

francesa s’anirà reduint, ja que anirà perdent força en front a altres països que 

semblaran aportar canvis i innovació a una Europa que ho estava demanant. 

 

1.1. La societat francesa al segle XVIII 

Com ja s’ha explicat a l’apartat anterior, la societat francesa es corresponia a 

l’estructura tradicional de l’Antic Règim, és a dir, que es distingien els tres estaments 

amb desigualtats entre ells.  

Al capdamunt de la piràmide social s’hi trobava 

la noblesa. Eren aproximadament uns 

350.000 individus, que equival a un 1,5% de 

la població francesa. Tots els nobles 

tenien privilegis honorífics i econòmics, a 

més de posseir entre tots una cinquena 

part de les terres del regne, però no 

tots per igual, ja que també hi havia 

diferents classes de nobles. Per un 

costat, hi havia la noblesa 

cortesana, unes 4.000 

persones que vivien a Versalles 

amb el rei, les quals gaudien 

d’una vida cara i luxosa que 

moltes vegades no es corresponia amb la seva situació econòmica. Molts s’acostaven a 

la monarquia i a la burgesia en busca de pactes de diners per a poder mantenir el nivell 

de vida al que estaven acostumats. Per l’altre costat hi ha la noblesa provinciana, que 

es trobava al camp i vivien de les rendes dels pagesos i només pagaven impostos en 

casos excepcionals, com senyors feudals. Tot i ser els més nombrosos, el seu nivell de 

influència era molt baix. També trobem la “noblesa de toga”, que venien de l’alta 

burgesia, fet que els diferenciava de la resta del seu estament, ja que la manera de ser, 
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els interessos i la mentalitat eren més semblants a les de la burgesia. Ocupaven càrrecs 

burocràtics i administratius, i podien disposar d’un nivell de vida bastant elevat. 

El següent estament era el clergat o clero, que estava format per unes 120.000 

persones, és a dir, aproximadament, 0,5% de la població total francesa. Els seus 

ingressos venien del delma i de les terres i propietats que disposaven, que eren una 

quarta part del total de terres a França. Dins del mateix clero també es diferenciaven 

l’alt clergat i el baix clergat. El primer estava format per bisbes, arquebisbes i altres 

autoritats eclesiàstiques, i el nivell de vida era equivalent o millor que el dels nobles. El 

baix clergat, en canvi, es trobava als pobles i camps envoltat de la classe popular, per la 

qual cosa no va ser difícil que les idees reformistes els convencessin. A finals de segle, 

aquest sector es trobava en crisis a causa de la decadència moral, els nous pensaments 

de la Il·lustració i la crítica a les riqueses que tenia. 

La resta de la població francesa formava el que s’anomenava “el Tercer Estat”. Era el 

grup més variat i representava la majoria de la nació: més de 24.000.000 persones. 

L’estrat superior del grup estava format per l’alta burgesia, que es dedicava a les 

finances i al gran comerç. Tot i no ser privilegiats, podien arribar a tenir un nivell 

econòmic tant o més alt que el dels nobles, amb qui molts intentaven establir llaços 

familiars per poder arribar el més amunt possible de la piràmide. Els que es dedicaven 

a professions lliberals com advocats, notaris, metges o professors formaven la mitjana 

burgesia. La petita burgesia estava composta per artesans i comerciants, que formaven 

dues terceres parts de la burgesia al complert. Molts treballaven en petits gremis i 

corporacions i no eren partidaris de la llibertat econòmica i dels negocis, sinó més aviat 

del petit comerç reglamentat. Per sota trobem a les classes populars urbanes qui, una 

mica lluny de tenir el sentiment de classe que aconseguirien a finals del segle XIX, si 

que tenien unes condicions de vida difícils. Solien ser jardiners, portadors d’aigua o 

fusta, transportistes o personal domèstic de la burgesia i aristocràcia. Els pagesos i 

camperols es trobaven a sota la piràmide i constituïen més de tres quartes parts de la 

població total. Vivien en un ambient rural i tenien un caràcter conservador, tradicional 

i religiós. A les zones rurals també existia la jerarquia de classes que es dividia en 

camperols lliures i serfs. Els serfs es trobaven a sota de tot i estaven subordinats a un 

senyor. De camperols lliures en trobem de tres classes: els pagesos, que eren 
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propietaris de la terra i del producte que cultivaven, de manera que podien treure’n 

benefici personal i tenir una vida acomodada; els arrendataris, que disposaven del 

producte que cultivaven però no de la terra, de manera que havien de pagar l’arrenda 

juntament amb els impostos civils i eclesiàstics; i per últim els jornalers que, al no 

disposar ni del producte ni de les terres que treballaven, vivien una situació difícil per 

afrontar els preus i els impostos, que no eren pocs. Els camperols havien de pagar els 

impostos a l’estat, el delma a l’església, la gabella1 i els drets feudals al senyor, que li 

donaven exclusivitat per a la caça, pesca i altres serveis en les seves terres. A més a 

més, els camperols tenien l’obligació d’allotjar i atendre a les tropes militars. 

Així doncs, a finals dels segle XVIII, aquest sistema jeràrquic d’organització social no 

s’aguantava. Els avenços científics, tècnics i ideològics no eren compatibles amb la 

forma social de l’Antic Règim que s’intentava mantenir. La burgesia havia començat a 

superar econòmicament la noblesa, la pagesia era el grup més nombrós però el que 

tenia pitjors condicions de vida i el clergat comptava amb un poder i terres que no 

podia mantenir. La situació tensa que es patia a la França de finals de segle feia fàcil la 

previsió d’un esclat en un futur no gaire llunyà. 

 

1.2. La cort de Versalles 

La Cort francesa sempre ha destacat per la seva exuberància, però si hi ha una època 

en que sobresurt de la resta aquesta és el segle XVIII, època del Palau de Versalles.  

El Palau de Versalles és una construcció feta com a domicili per als reis de França. Es 

troba a Versalles, un municipi francès situat al departament de Yvelines, a la regió d'Illa 

de França, a uns 20 km de París. Al 1979, el conjunt del palau i els jardins de Versalles 

van ser declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.  

                                                           
1 Impost que es cobrava sobre la compra o la venda d'alguns articles de primera necessitat, com ara el 
vi, l'oli o la sal. 
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(Fig.  4) Part dels jardins i el Palau de Versalles 

Va ser comprat al 1632 per Lluís XIII, que el va fer servir com a pavelló de caça. Amb la 

seva arribada al poder, Lluís XIV va decidir reformar i ampliar aquelles instal·lacions 

heretades del seu pare, no només per a poder-hi habitar, sinó també com a motiu 

d’exaltació de la monarquia absolutista francesa. En la seva totalitat fa, d’extrem a 

extrem, 600 m de llarg, i en alçada s’estructura en tres nivells. En el palau, fet de 

pedra, marbre i miralls, es combinen un interior barroc de gran riquesa decorativa i un 

exterior dominat per l’harmonia i l’equilibri classicistes. Se’n destaquen els extensos 

jardins, arribant a ocupar una superfície de 67.000 m2, i la sala dels miralls, un espai de 

75 m de llarg decorat amb pintures i aranyes de cristall, que juntament amb els grans 

finestrals i els miralls creen un joc lumínic intens i teatral, típic del barroc. El palau va 

tenir tres etapes constructives fins que hi va poder traslladar la cort al 1682. 

Juntament amb el monarca i la família real, a la cort hi vivien els ministres del rei, 

membres de la noblesa que servien al rei per aconseguir algun càrrec representatiu o 

algun títol honorífic, funcionaris i artistes al servei del monarca, i els cortesans que 

s’encarregaven d’ensabonar, idolatrar i alabar al rei. Aquests últims van ser definits per 

Jean-Denis Bredin com a “paràsits del rei”. 

La vida de palau comptava amb unes normes i protocols molt estrictes, relacionades 

amb el menjar i la vestimenta, que s’havien de complir cada dia. El rei era sempre el 

centre de tot, i va convertir la seva vida en una gran obra teatral on ell era sempre el 

protagonista. Tota la cort l’acompanyava des de que s’aixecava al matí, es vestia i 

esmorzava, com una gran cerimònia. Així mateix a l’hora de sopar i dormir, i 

paral·lelament a la reina. A l’hora de menjar, els nobles cortesans també estaven a 
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disposició del rei, provant i anunciant el menjar abans que ell. La Cort també tenia 

molts protocols i normes, com per exemple, diferents salutacions o reverències segons 

el grau de noblesa, la manera de caminar, o la manera de vestir. Els reis dictaven la 

moda i les tendències: sabates amb punta, de taló gruixut, perruques altes, brocats... i 

la cort feia el que podia per assemblar-s’hi. Els matrimonis per conveniència i les 

amants del rei eren motiu de tafaneries i xiuxiuejos entre els membres de la Cort.  

Només dos anys més tard que la cort s’instal·lés a Versalles, va tenir lloc la primera 

dels varis espectacles que es van organitzar als patis i jardins del palau. Aquest es va 

celebrar en honor a la Mademoiselle de La Valliere, l’amant del rei, amb una 

assistència de més de 600 convidats i va durar tres dies. Les festes, banquets, jocs de 

cartes, teatres, balls, espectacles i focs artificials eren esdeveniments habituals que el 

rei feia juntament amb l’alta aristocràcia cortesana. 

Els successors del Rei Sol, Lluís XV (1715 – 1774) i el net d’aquest, Lluís XVI (1774 – 

1792), també van seguir aquest ritme de vida ja establert a Versalles. Tant un com 

l’altre van ser governants ben intencionats, però sense molta habilitat per adaptar les 

institucions als canvis que comportava el segle. Lluís XV no presentava interès per als 

assumptes d’estat i preferia gaudir dels plaers que li oferia la seva riquesa. Lluís XVI va 

començar a regnar amb vint anys d’edat i, es suma a la joventut, la seva indecisió i fàcil 

influència. El poble, descontent, ja no mirava Versalles com signe d’admiració, sinó 

amb motius d’escàndol pels excessos que s’hi duien a terme mentre el poble patia 

fam.  

I és aquí quan apareix Maria Antonieta, Arxiduquessa 

d’Àustria, que arriba a Versalles al 1770 per casar-se amb 

el que seria el futur rei Lluís XVI. Acostumada a una vida 

molt diferent, al principi li costa assumir el ritme de vida i 

els protocols tan estrictes de Versalles. Però amb poc 

temps s’adapta als luxes, festes, vestits i excentricitats de 

la seva nova vida. Va ser una icona de la moda rococó 

molt influent a Europa, ella marcava les tendències. 

Sentia devoció per les sabates, que en tenia quatre 
(Fig.  5) Maria Antonieta als 12 
anys (1767-1768), de Martin 
Van Meytens 
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parelles noves cada setmana, i per les perruques. Havia arribat a fer-se pentinats que 

no li permetien anar asseguda al carruatge per la seva alçada. 

Es va fer construir, als jardins del palau, un poblet en miniatura, al que van anomenar 

“el llogaret”, per a poder gaudir de la vida al camp sense sortir del palau. Allà hi tenia 

petites plantacions agrícoles, una lletera, un molinet, i hi passava les tardes amb les 

seves dames, jugant a ser grangeres. Les despeses i excessos de la reina no ajudaven 

als problemes econòmics i de descontrol que estava patint el poble de França qui, cada 

vegada més enfadat i desesperat, van anar a Versalles amb torxes. 

 

2. El paper de la dona en la societat 

La representació de la dona al llarg de la història permet apreciar el rol social que 

ocupava a cada època i l’ideal de dona, habitualment associat exclusivament a la 

bellesa, la sensibilitat, la sensualitat i la maternitat. Si bé és cert que tan homes com 

dones han estat sotmesos a un ideal de bellesa o cànon estètic, les dones sempre s’han 

vist més oprimides per aquest que els homes. Un ideal de bellesa és un conjunt de 

proporcions i característiques que una societat concreta considera o no bellesa 

normativa. Aquestes normes evolucionen amb el temps i canvien seguint l’evolució de 

la moda. Els ideals de bellesa no representen la imatge real de la dona de la societat, 

sinó que n’és una distorsió. 

Des dels orígens de l’ésser humà que s’ha anat formant una 

distinció entre homes i dones, tant en l’ideal de bellesa com en les 

tasques a realitzar cada un. Al paleolític ja podem trobar un cànon 

que anava clarament relacionat amb la fertilitat, ja que era la funció 

donada a la dona en aquell moment. Un famós exemple és 

l’estatueta de la Venus de Willendorf, que presenta exageracions en 

les parts del cos associades a la fertilitat però que la resta de parts 

son prescindides o amagades. A la cultura clàssica, encara que 

sembli que la dona tingués un paper imprescindible, el seu rol era 

molt diferenciat del de l’home. Si bé existien societats amb una organització 

(Fig.  6) Venus de 
Willendorf 
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matrilineal, en la majoria de societats i més poderoses les dones eren percebudes com 

boges i bipolars que havien d’estar sotmeses als marits o fills ja que la seva única 

funció era la de instrument de reproducció. Ho il·lustra bé la frase de Sèneca: “El millor 

atribut de la dona és el silenci”. Va ser a l’edat mitjana quan el rol de la dona passa a 

ser el d’un ésser fràgil destinat a engendrar fills. El cristianisme va influir en la Europa 

Occidental, i la visió eclesiàstica de la dona era el de la Verge Maria, de manera que 

passarà a convertir-se en l’ideal de bellesa femení. Ja en els textos bíblics, la dona és 

subordinada a l’home, a més a més de representar la temptació, el pecat i el pudor per 

el nu. Aquest últim incrementa amb l’arribada del Renaixement, on l’home torna a ser 

el centre de l’univers. La dona es converteix en un moble més que adorna la casa. Fins i 

tot va portar una moda on deixava clara aquesta funció, la moda tapissera, on el vestit 

de la dona anava a conjunt amb les cortines i la tapisseria del mobiliari. La utilització de 

cotilles i mirinyacs feien que la dona 

visqués dins d’un vestit que li feia de 

presó mòbil. Forçaven al cos femení a 

adoptar els ideals de bellesa de l’època 

com podien ser una cintura de vespa, un 

pit pla, o un cul sortit i alçat. Al llarg dels 

segles XVI, XVII, XVIII i XIX, la dona queda 

cada cop més immobilitzada i 

ornamentada pels vestits que duia. 

Només va tenir una breu alliberació durant la Revolució Francesa de 1789, de la qual 

en va retrocedir aviat. L’arquetip de dona al segle XIX era una esposa obedient i 

abnegada i mare a l’àmbit domèstic. Amb el final de la Primera Guerra Mundial i els 

dolços anys 20, els rols van canviar sobtadament. El cànon de bellesa és una dona 

andrògina, la qual ha patit la rereguarda de la guerra i s’ha alliberat de totes les peces 

opressores que duia a sobre des de feia segles. Tot i això, durant la Segona Guerra 

Mundial i, sobretot, la dictadura franquista a Espanya, la dona torna a la llar amb el 

paper de mare de família i deixant de banda la imatge andrògina. El cànon de bellesa 

fins als nostres dies és el d’una dona prima, fina i bonica. L’època actual, en el que 

rebem una quantitat descomunal d’imatges durant el dia, ha fet que la dona intenti 

aconseguir arribar al model de dona perfecte que es veu a les xarxes i televisió. 

(Fig.  7) “Guía de la buena esposa”, publicada als 
anys 50 
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L’obsessió per a arribar a la bellesa normativa i establerta ha fet que pràctiques com la 

cirurgia estètica i malalties com l’anorèxia siguin cada vegada més comunes.  

Aquest afany per a seguir els ideals de bellesa de cada moment, van incitats pel rebuig 

que la societat fa cap a l’individu que no entra dins del cànon. Com més allunyat de la 

norma, menys agrada. Per altra banda, el rol de submissió que ha adoptat la dona al 

llarg dels segles ve determinat pel patriarcat que ha estat vigent durant tota la història 

i que s’ha anat transmetent cultural i socialment. 

 

3. La vestimenta femenina al segle XVIII 

L’origen etimològic de la paraula vestimenta prové de la paraula llatina vestire. Aquest 

té la seva arrel a la paraula indoeuropea west que es podria traduir com a roba. Així 

que podríem utilitzar vestimenta com a sinònim de vestit, o en el seu significat més 

ampli al conjunt de peces tèxtils que s’utilitzen per a cobrir el cos. La vestimenta pot 

incloure també a la roba interior o inclús als complements tèxtils com capes, guants, 

mitges, etc. 

La vestimenta és un reflex dels pensaments i ideologies d’una societat o, fins i tot, d’un 

individu. Els colors i les formes de la vestimenta defineixen com s’és i, per aquest 

motiu, varia i evoluciona constantment. La manera de vestir és la manera que té per 

expressar-se una societat o una persona, així que la vestimenta va lligada i 

determinada per la política, la religió i sobretot les modes del moment. 

En un sol segle també es pot notar una evolució dels vestits, encara que siguin pocs 

canvis. Al llarg del segle XVIII es poden diferenciar tres tipus de vestits femenins. Per 

fer-ho ens hem de fixar amb la forma i patró del vestit, però també en els seus orígens 

i localització en que va sorgir. Cada tipus de vestit (o robe en francès) té la seva pròpia 

història i el seu perquè d’existir, així com a qui anaven destinats. 
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3.1. Vestit a la francesa 

El vestit a la francesa, també anomenat en francès robe a la française, robe à paniers, 

robe à la Watteau o saque, sack-back gown en anglès o simplement bata a Espanya, és 

el paradigma de la moda aristòcrata del segle XVIII i més concretament del rococó.  

Aquesta vestimenta tan icònica de l’època té el seu origen en un 

altre tipus de vestit anomenat robe battante. Es tracta d’un vestit 

informal, molt ample i que no marcava la cintura, inventat a 

finals del segle XVII per la cunyada i amant de Lluís XIV, Madame 

de Montespan, i molt portat també per la seva neta, Maria 

Lluïsa Isabel d’Orleans, duquessa de Berry. El que el feia 

particular eren uns plecs que tenia tant al davant com al 

darrere que permetia a les dames ocultar el seu sobrepès i, 

sobretot, els seus embarassos il·legítims. A més a més, 

donava un aspecte més jove a la dona que el portava, motiu 

pel qual també es coneixia el vestit com a inocent. El vestit battante s’anirà modificant 

i perdent els plecs davanters fins convertir-se en el vestit a la francesa.  

Aquest tipus de vestit va esdevenir una peça bàsica en el guarda-roba de qualsevol 

dona de l'alta societat. El vestit a la francesa es duia damunt d’una cotilla i un tontillo 

que li donaven al vestit la forma desitjada. Aquest era llarg i constava d’una faldilla, la 

capa o bata que s’obria per davant i només lligada a la cintura, i la peça de l’estomac 

anomenada peto. La utilització d’aquesta peça diferenciava 

aquest tipus de vestit de la resta de vestits de l’època. Tot i 

així, el tret més característic de la robe à la française era 

sens dubte els anomenats plecs Watteau, dos plecs plans i 

profunds,  descendents dels plecs del vestit battante, que 

es troben a la part posterior de la bata i que es prolonguen 

a mode de cua. A mesura que avançava el segle, els plecs 

van anar evolucionant: si a la dècada de 1730 eren molt 

amples i abastaven d’un costat a l’altre de les espatlles, a 

finals de segle es van anar estrenyent i situant al centre de l’esquena. El nom que 

(Fig.  8) Robe battante 

(Fig.  9) Plecs Watteau 
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s’associa a aquests plecs, Watteau, fa referència al pintor francès Antoine Watteau, 

qui va immortalitzar aquest tipus de vestit en moltes de les seves obres. Per bé que 

se’ls anomeni així, no va ser fins a mitjans del segle XIX que es va utilitzar aquesta 

terminologia. 

La confecció d’aquest tipus de vestits no era senzilla. Com bé exposa Pilar Benito al seu 

text per a El Modelo del Mes, presentat en el Museo del Traje de Madrid el maig de 

2006: “En primer lloc, es necessitava una gran quantitat de tela, cosa que no resultava 

assequible per a tothom. També era indispensable un bon tall que afavorís el posterior 

i complex acoblament de les diferents peces que componien el patró per tal que 

l’aspecte final i, sobretot, la caiguda dels plecs posteriors resultessin perfectes. Per 

aquest motiu, l’edició de publicacions que explicaven els passos a seguir per a la 

confecció dels diferents models va anar en augment al llarg del segle, arribant fins i tot 

a ser detallat el procés del patronatge i confecció a L’Encyclopédie.”. 

Un vestit d’aquesta magnitud no podia estar fet sinó de seda. L’estampat d’aquesta va 

anar variant segons la moda del moment, i va evolucionar des d’adorns que imitaven 

l’encaix a principis de segle fins a motius més naturalistes que imitaven plantes, fruites 

o flors entre 1730 i 1750. Durant la segona meitat del segle XVIII els adorns florals van 

reduir la seva mida i van ordenar la seva disposició fins arribar a alternar-se amb 

motius plenament geomètrics com les ratlles, un estampat característic de la dècada 

dels 70 i 80. Sovint el teixit combinava la seda amb altres materials com or o plata a 

l’hora de fer brocats o altres brodats. El vestit a la francesa estava adornat, o guarnit 

com es deia llavors, en el peto, els fronts dels davanters i als finals de les mànigues 

amb brodats, volants de la mateixa tela, prisats, llaços, encaixos, cintes, borles, flors de 

tela, etc. Cal destacar l’ornamentació de les mànigues, les quals es diuen pagoda 

perquè imitaven aquelles casetes xineses de diversos sostres: el paral·lelisme 

s'aconseguia amb l’acabament en volants de la mateixa tela sobre el colze als quals es 

cosien volats d'encaix d’un, dos o tres ordres. 

Els brocats i guarnicions anirien en augment fins a finals de segle que va entrar, com a 

reacció a aquests excessos, un nou estil més naturalista i simple originari d’Anglaterra i 

del nou pensament. 
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3.2. Vestit a l’anglesa 

El vestit a l’anglesa, robe a l’anglaise, English gown o també anomenat a Espanya 

simplement vaquero, fa referència al vestit femení que més es va fer servir durant la 

segona meitat del segle XVIII. 

A principis de segle, els aristòcrates anglesos ja s’han acostumat a vestir d’una manera 

més simple i senzilla que els apropa més a la naturalesa que els vestits ostentosos de 

Versalles. D’aquesta manera, cap al 1760, es pot començar a veure el sorgiment d’un 

estil que s’allunyava una mica dels vestits recarregats de la Cort francesa i apostava 

per un estil més senzill i natural que s’inspirava en els “vestits de camp” anglesos. Això 

també ho varen acompanyar les idees de filòsofs com Jean-Jaques Rousseau, que 

apostava per un estil de vida més senzill i proper a la naturalesa. La comoditat i 

versatilitat del vestit a l’anglesa el feia portable tan en ciutat com en festes, així que 

l’únic a tenir en compte era el teixit i la decoració. El vestit a l’anglesa en sí, fou una 

moda que va durar aproximadament quinze anys: des de mitjans de la dècada de 1760 

fins la Revolució Francesa. 

Tot i que aquest tipus de vestit va ser originat a Anglaterra, el seu ús es va començar a 

expandir ràpidament per la resta de Europa. També va arribar a Amèrica, on se’l va 

conèixer per vestit a la insurgent, ja que va coincidir amb la moda que portaren les 

dones durant la Guerra d’Independència Nord-americana (1775-1783). 

El vestit a la anglesa constava de dues peces: la 

capa o bata i la faldilla. La bata cobria el tors 

sencer i queia cobrint també el darrere i els 

laterals de la faldilla. El tors de la bata es van 

incorporar les seves pròpies barnilles (també 

anomenades balenes) amb les quals també es 

feien les cotilles o corsés. Això va renovar la 

manera de vestir de les dones, les quals van poder 

prescindir de les cotilles que s’obligaven a portar 

amb el vestit a la francesa, ja que el propi vestit a 

l’anglesa s’ajustava i donava la rigidesa necessària per sí mateix. L’acabament d’aquest 

(Fig.  11) Fibló de la part posterior  
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cos ajustat i rígid dona al vestit la seva peculiaritat: el fibló que es dibuixa a la part 

posterior de la cintura del qual surten els plecs característics de la faldilla. La faldilla, 

ampla i arrissada, anava realçada per la part posterior al ser col·locada sobre un faux 

cul (en francès), bum roll (en anglès) o sentaderas postizas: uns petits coixins que es 

col·locaven sobre les natges per tal d’accentuar l’efecte voluminós. El vestit tenia unes 

mànigues, llargues o fins al colze, ajustades al braç. Les mànigues poden acabar amb 

volants d’encaix, batista brodada o lli. L’escot era arrodonit i ample, de manera que 

s’utilitzava un subtil mocador de mussolina, per cobrir les espatlles i el pit. Es podia 

anomenar fichu, mocador de coll o d’escot o mocador de modèstia. El tancament del 

vestit a l’anglesa es feia per davant ajuntant els dos fronts del tors del vestit, a 

diferència del vestit a la francesa que necessitava del peto. El sistema de tancament 

eren petits ganxets o cordons, o més rarament botons. D’aquesta manera el davant del 

vestit quedava amb una aparença falsa a armilla cordada. 

Encara que per a l’elaboració del vestit a l’anglesa es poden utilitzar varis teixits, 

generalment es confeccionaven amb cotó estampat o ras de seda. Normalment la capa 

i la faldilla eren del mateix teixit, però també es podia donar el cas d’una faldilla llisa 

feta de batista o piqué de cotó amb una capa de tafetà estampat. El tafetà agradava 

per la seva lleugeresa i aspecte setinat. S’utilitzaven colors brillants i suaus, tons pastel. 

Les teles podien ser llises, florejades o ratllades. Es preferien les flors petites i 

disperses a l’estampat florejat gran inspirat en els jardins francesos. Tot i així, durant 

l’últim quart del segle XVIII, les ratlles es van posar de moda en diferents tons de color. 

Les ratlles i les flors també es combinaven. 

Els vestits portaven un forro de lli o cotó que ajudava a reforçar els materials i a tenir 

un millor acabat. També ajudava a l’hora d’introduir les barnilles en el cos del vestit. El 

tall dels vestits a l’anglesa els feia perfectament compatibles amb el drapejat singular 

de la faldilla a la polonesa.  

En resum, el vestit a l’anglesa es pot diferenciar de la resta bàsicament per quatre 

característiques fonamentals. En primer lloc, la reducció del vestit exterior a dues 

peces; en segon lloc, la incorporació de barnilles en el tors del vestit; en tercer lloc, 

l’acabament posterior del cos del vestit en forma de fibló del qual surten els plecs de la 

faldilla; i en últim lloc, la utilització del mocador de modèstia per a l’escot. 
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El vestit a l’anglesa representa molt bé els ideals que es van començar a instaurar a 

partir de la segona meitat del segle. La forma senzilla del vestit així com els materials 

usats, els colors clars i brillants, i la poca ostentació de la roba va portar a les dones de 

l’època un aspecte més elegant, simple i íntim en contraposició amb el vestit a la 

francesa de la cort de Lluís XV. 

3.3. Vestit a la polonesa 

El vestit a la polonesa, també anomenat a la circassiana o a la turca segons les petits 

variacions en el disseny, és com es coneix al tipus de vestit del segle XVIII derivat del 

vestit tradicional polonès que es va posar de moda durant els anys 1770 i 1780. 

Maria Redondo explica en el seu text per El Modelo del Mes, presentat en el Museo del 

Traje de Madrid el juny de 2007: “A partir de 1770, la varietat de peces fou enorme, i 

en elles van influir factors tan dispars com la vestimenta masculina, el vestuari teatral 

o el gust per Orient i l’est d’Europa; (…) El nom de polonesa, polonaise en francès, 

derivava de l’ús d’estils procedents de Polònia. És possible que inicialment fes 

referència als adorns fets a la pell o al fet de alçar un costat de la faldilla, una moda 

polonesa que venia al seu torn del vestit turc.” El vestit a la polonesa té els seus 

orígens en els vestits que feien servir les dones treballadores per fer les seves feines 

diàries, per això també se’l denominava lletera. 

La característica principal dels vestits a la polonesa era la sobrefaldilla que es podia 

recollir en dues o més seccions de tela voltada, de tal manera que es formaven com 

una mena de “petxines”. Aquest recollit de la sobrefaldilla es podia aconseguir amb un 

mecanisme de cordons inserits en les costures del tors del vestit que permetia a la 

dama recollir o deixar caure la sobrefaldilla segons el que desitjava en cada moment. El 

vestit a la polonesa en particular eren dues cordes que en estirar d’elles formaven tres 

plecs. Redondo destaca en el text ja mencionat que “alguns historiadors al·ludeixen a 

la teoria de que aquests tres plecs puguin simbolitzar la partició de Polònia al 1772 en 

tres partes: Àustria, Prússia i Rússia”. Ja fos inspirat o no, sí que es pot dir que aquests 

drapejats que es formaven donaven un volum extra a la faldilla, que era al cap i a la fi 

el que es buscava en aquella època.  
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També n’és característic el cos, ajustat a l’esquena i amb l’escot arrodonit, que 

normalment formava una sola peça juntament amb la sobrefaldilla, sense costura a la 

cintura. Tenia aspecte d’una espècie de jaqueta ja que es tancava davant el pit i des 

d’on baixava els laterals deixant un espai triangular al davant del tors. En aquest espai 

s’hi col·locava una peça similar al peto dels vestits a la francesa però que tenia forma 

d’armilla i s’agafava al folre del cos. Les mànigues eren ajustades 

i arribaven generalment sota el colze, on tenien col·locat un puny 

anomenat sabot característic del vestit a la polonesa que 

formava una espècie de volants agafats. A la vora de les 

mànigues, el cos, la faldilla i la sobrefaldilla s’hi posaven una gran 

quantitat d’adorns per a no deixar de ser fidels a l’estil carregat i 

gens auster del rococó. El tall del vestit feia que acabés als 

turmells i que per tant deixés a la vista les sabates i part de les 

mitges; d’aquesta manera van agafar molta importància. 

Les sabates, que llavors havien escurçat el taló i la punta, van començar a adornar-se 

amb brodats i a fabricar-se de seda. Tot i que també n’hi havia que s’havien escotat, es 

continuaven portant amb sivelles generalment platejades.  

Com s’ha comentat al principi, el vestit a la polonesa podia anomenar-se de diferents 

maneres segons variacions en el disseny: polonesa a l’anglesa, italiana, francesa, 

circassiana..., que es diferenciaven la mida dels panels de la faldilla, les particions de la 

sobrefaldilla i els adorns del vestit. El vestit a la polonesa va estar de moda fins 

aproximadament l’any 1785 i deu la seva popularitat a vàries raons. En primer lloc, va 

suposar l’abandonament dels tontillos que, tot i ser un alleugeriment en la seva època, 

suposaven una baluerna. En canvi, foren substituïts per que es va anomenar false rump 

o cul postiche: una espècie de coixinets farcits de suro que es duien sota les faldilles o 

lligats a les cotilles per la zona dels malucs que traslladaven el volum al darrere. En 

segon lloc, l’escurçament de la faldilla, que també el va fer més còmode i ideal per a 

caminar.  

El vestit a la polonesa va acostar la moda a les accions més quotidianes com passejar ja 

que presentava un gran canvi en quan a comoditat a l’hora de moure’s, sense deixar 

de banda el gust per l’ornamentació i l’exuberància. 

(Fig.  13) Puny “sabot” 
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4. Les peces 

En el següent apartat farem un recorregut per a les diferents peces que s’utilitzaven 

per al vestit a la francesa, paradigma de la moda de segona meitat del segle XVIII. Les 

peces estan classificades per la seva funció, i podem diferenciar les que feien una 

funció de roba interior, una funció estructural, les que formaven el vestit exterior i 

peces complementàries. De cada una de les peces s’indagarà en la seva evolució des 

de l’origen fins als nostres dies, fent especial èmfasi en la funció que duien a terme al 

segle XVIII. També se’n destacaran les diferents varietats i fins i tot anècdotes 

rellevants de cada una. Són bastantes les peces a aprofundir i cada una amb la seva 

història i el seu encant particular. 

 

4.1. Roba interior 

Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans el concepte de roba interior o roba 

íntima fa referencia a la sèrie de peces de vestir que es posen directament sobre la pell 

i sota els vestits exteriors, generalment per higiene, comoditat o estètica.  

La roba interior no acostuma a ser vista, ja que la seva funció principal és protegir la 

roba externa de les diferents secrecions corporals que la poden embrutar com la suor, 

l’orina, el flux vaginal i menstrual, el semen i els excrements. Tanmateix, també 

s’utilitza per a cobrir la zona genital i protegir-la de la roba exterior que sol ser feta de 

teixits més durs i corrosius. D’aquesta manera podem dir que la roba interior serveix 

d’interceptora entre la pell i la roba exterior. Tot i així, al tractar-se de peces íntimes, 

pot tenir un gran component eròtic ja que es relaciona directament amb la sexualitat, 

a més de certes implicacions socials i religioses relacionades precisament amb el 

reprimir d’aquests mateixos impulsos. 

Per parlar de la roba interior podem remuntar-nos a la prehistòria, on ja es portaven 

tapalls per a protegir els genitals. Els primers teixits amb els que s’elaborava la roba 

interior eren el lli, el cotó i el cuir.   
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Fou durant l’Imperi Romà que la 

preocupació per a la higiene personal va 

incentivar l’ús de la roba interior. Sota 

les túniques portaven una segona túnica 

anomenada subucula, i els homes una 

espècie de tapalls anomenats 

subligaculum. Les dones utilitzaven 

peces com el fascia pectoralis o 

strophium, una cinta de cuir utilitzada 

per a sostenir i realçar els pits. També va ser llavors quan es va començar a utilitzar la 

roba interior com a motiu eròtic. Tot i així, a partir de l’Edat Mitjana es va considerar el 

cos humà com quelcom que s’havia de tapar. D’aquesta manera es van canviar les 

peces romanes per camisons de cos sencer que portaven sota el vestit. En el cas dels 

homes es va substituir per el culotte; però per a les dones, les anomenades chemise o 

shift, perduraran fins a principis del segle XIX. Tot i que al principi només s’utilitzava la 

chemise, amb el pas del temps es van anar incorporant altres peces interiors com el 

petticoat o enagos, els mitjons o la famosa cotilla o corsé. La roba interior va començar 

a tenir una altra funció: modificar la figura del cos. S’utilitzaven peces estructurals per 

tal de crear i modificar volums, i així formar una forma totalment forçada i antinatural. 

Encara que amb la Revolució Francesa es va fer un intent d’alliberament, la roba 

interior no començarà a experimentar canvis fins a finals del segle XIX. Va tenir lloc una 

espècie de moviment per a la salut que va resultar en roba interior més relaxada i 

còmode. Les dones van començar a portar corsés menys constrictius i a fer ús de 

camisoles, enagos i la introducció de lligues i pololos (pantalons bombats antecedents 

de les calcetes). El veritable canvi a la roba interior va tenir lloc a la dècada dels anys 

20. Va ser llavors quan es van introduir les peces que coneixem avui en dia: les calcetes 

i els sostenidors.  

Les calcetes són una peça de roba interior que cobreixen generalment des de la cintura 

fins a l’inici de les cames, a l’engonal. S’ajusten al cos amb tres obertures, una per a la 

cintura i dues de simètriques per a les cuixes. Les calcetes són el resultat d’una clara 

evolució de la roba interior, i les quals cada vegada cobreixen menys. Els sostenidors 

(Fig.  15) Detall del mosaic de Villa Casale de Piazza 
Armerina, a Sicília, on es veu la roba interior de 
l’Antiga Roma 
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consisteixen en dues copes que cobreixen total o 

parcialment el pit com a suport o ocultador. El primer 

sostenidor modern va ser creat al 1913 i es tractava 

d’una confecció de dos mocadors lligats amb una cinta. 

Fou patentat el 3 d'octubre de 1914 per la nord-

americana Mary Phelps. La industria del cinema, que 

havia sorgit feia relativament poc, va contribuir a la 

seva difusió sent popularitzat per artistes com Jane 

Russell, per a qui Howard Hughes va fer dissenyar un 

sostenidor que projectava el pit de l'actriu cap 

endavant. Des de llavors ha anat evolucionant i 

perfeccionant-se fins arribar al sistema de tallatge 

d’avui en dia.  

Encara que a primera vista no s’apreciï, la roba interior és i ha estat molt important a 

l’hora de parlar de moda. A continuació s’explicarà més a fons les diferents peces que 

constituïen la roba interior femenina del segle XVIII. 

 

4.1.1. Chemise 

La camisola, shift o smock en anglès o chemise en francès, es tracta d’una mena de 

camisa o vestit que fa la funció bàsica de roba interior. Històricament, la chemise es 

portava directament sobre la pell i protegia tan la roba dels fluids corporals com la pell 

de les teles més aviat dures dels vestits que es portaven a sobre. 

S’estima que les camisoles interiors ja existien al 1360 aC. La forma de la camisola dels 

antics egipcis fou adoptada pels romans, els quals vestien túniques. La chemise va ser 

l’evolució de les robes romanes que es va començar a fer popular a Europa durant 

l’Edat Mitjana. L’afany de cobrir el cos d’aleshores la va tornar a convertir en una peça 

interior la qual no estava feta per ser vista. Es tracta d’una peça bàsica i fonamental 

tenint en compte que fins al segle XIX no es portava més roba interior que això.  

(Fig.  16) Patró del primer 
sostenidor modern 
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La chemise era de les poques peces que eren rentades freqüentment i només es treia 

quan qui la duia s’havia de banyar. En els casos de gent de l’aristocràcia podien 

disposar d’una chemise diferent per dormir anomenada night-shift.  

La camisola de les dones es tractava d’una peça que arribava fins als genolls o a mitja 

cama. Tenia les mànigues amples fins a mig braç o sota el colze i l’escot molt ample. El 

patró s’ajustava una mica sota el pit per després ampliar-se. En el cas dels homes 

arribava a mitja cuixa i les mànigues solien ser llargues i ajustades al canell. 

La chemise podia ser feta de varis teixits, usualment teixits naturals suaus. 

Generalment eren confeccionades de lli, ja que era fresc, lleuger i suau, i més tard 

també es van començar a fer de cotó. Tot i així el teixit depenia també de la classe 

social. Com bé senyalen Francoise Piponnier i Perrine Mane en el seu llibre Dress In 

The Middle Ages (El vestit a l’Edat Mitjana), els camperols haurien vestit roba interior 

de cànem ja que era més econòmica que la de lli. D’altra banda, no és d’estranyar que 

les dones aristòcrates utilitzessin un teixit luxós com la seda també per a la chemise. 

Tot i no ser vista no la obviava de la decoració. Si és veritat durant l’Edat Mitjana era 

blanca i llisa, a partir del Renaixement les camisoles van començar a tenir brodats i 

volants a les vores tant de les mànigues com del coll. Els més adinerats contaven, fins i 

tot, amb decoracions de fils d’or i plata, seda o perles. També n’hi havia que permetien 

ajustar-se gràcies a unes cintes als extrems del coll i la màniga que facilitaven posar-se 

després la resta de la vestimenta. 

(Fig.  17) Chemise del projecte final 
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4.1.2. Calceteria 

Com a calceteria entenem el conjunt de peces vestides als peus i esteses per les cames 

com poden ser qualsevol tipus de mitjons, mitges o malles. La calceteria, juntament 

amb la llenceria i la corseteria, formen la roba interior. 

Els mitjons o mitges tenen dues funcions principals i per les quals són utilitzats. La 

primera es tracta d’una funció protectora de la pell, per tal que aquesta no s’irriti ni 

corroeixi per culpa del calçat. La segona funció és la tèrmica, la de mantenir els peus 

en la temperatura adient. Solen ser fets en tricot2 ja que aquest mètode de teixit els 

pot proporcionar l’elasticitat necessària per tal que s’adaptin a la forma del peu i la 

cama i resultin el més còmode possible. 

Les mitges resulten l’evolució formal i etimològica d’una peça del segle XIV anomenada 

calces que, per primera vegada, cobria senceres les cames dels homes. A mitjans del 

segle XVI aquesta peça es va començar a dividir en dues parts: per una banda la part 

superior que es continuaria anomenat calces i que més endavant donaria lloc als 

calçotets, i per l’altra banda les parts inferiors o mitges calces que acabarien perdent el 

nom de la peça original i serien anomenades mitges. 

L’edat moderna va veure tant homes com dones portant mitges, sobretot els homes 

qui generalment les mostraven mentre que una dona respectable les havia d’amagar. 

És difícil trobar documentació històrica i representació als museus de les mitges, ja que 

són peces que rarament eren conservades. Això no treu que no s’allargués la seva vida 

al màxim, sargint3 o apedaçant-les amb freqüència per la part del peu que ocultava la 

sabata. 

Tot i l’antiguitat de les mitges com a peça de roba, no és fins a mitjans del segle XVI 

que es comencen a fabricar en punt. Tot i així es va preferir durant molts anys el teixit 

no elàstic, possiblement degut a que resultava més còmode de cosir i a que, llavors, no 

era tant gruixut com el punt. A partir de la segona meitat del segle XVIII es van 

començar a preferir les mitges elàstiques ja que s’ajustaven perfectament a la cama, 

tot i així aquestes eren molt cares i només els més adinerats se les podien permetre. El 

                                                           
2 Mètode de teixir en el qual el fil "zigzagueja" al llarg de la llargada de la tela. 
3 Refer amb l’agulla el teixit d’una roba foradada o esclarida, imitant el teixit original. 
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fet que la peça anés cenyida a la cama va comportar que, com que es veien les 

imperfeccions d’aquesta, es comencessin a utilitzar falsos postissos de llana que 

anaven lligats al voltant del panxell i donaven un contorn perfecte a totes les cames. 

La tècnica del tricot permetia que les mitges poguessin ser confeccionades tant amb fil 

de seda com amb fil de cotó o de llana mantenint l’elasticitat. I, tot i que les que s’ho 

podien permetre econòmicament preferien les de seda, la varietat de materials també 

va ajudar a que l’ús de la mitja elàstica s’anés estenent a poc a poc. La majoria eren 

manufacturades fins a la dècada de 1780 quan es van començar a inventar màquines 

per ajudar a tricotar. La confecció i el material no treu que la majoria de mitges 

tinguessin colors brillants i vius, contrastats amb els brodats dels laterals i amb les 

lligues. 

Per tal que la mitja s’ajustés millor, 

es va inserir una cunya al pont del 

peu anomenada rellotge que 

consistia en una mena d’escletxes 

que ascendien fins trobar-se per 

damunt del turmell. Els rellotges 

solien ser d’un color diferent a la 

mitja i decorats amb brodats. Tot 

l’ajuda del rellotge i l’elasticitat del 

teixit, al principi continuaven sent 

necessàries les costures als laterals, a la planta o al darrere (depenent del patró), però 

a mesura que va anar evolucionant la tècnica es van continuar fent falses costures, tot 

i no ser necessàries, per motius estètics. Per altra banda, la part superior de la mitja 

solia estar confeccionada amb materials més adherents. Tot i així era molt car, i la 

majoria de dones es subjectaven les mitges amb una cinta o lliga. Hi havia una gran 

varietat de lligues: des de les més senzilles que consistien en una sola cinta, a les més 

luxoses amb brodats d’or i plata. A les imatges de l’època es solen mostrar dones 

lligant-se-les per sobre els genolls. Tot i així, per caminar o ballar, les cintes es solien 

lligar per sota els genolls. D’aquesta manera es pot concloure que no hi havia una bona 

o mala manera de lligar-se les mitges, sinó la que les resultés més còmode.  

(Fig.  18) Mitges de seda blava amb el rellotge brodat amb 
fil de plata, 1710-1740 
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4.1.3. Enagos 

Els enagos (enagua en castellà; en anglès anomenats petticoat, i en el cas de ser 

interiors under-petticoat o dickey petticoat) són una peça de roba interior femenina 

amb forma de faldilla que es porta sota d’un vestit o d’una altra faldilla. 

Al llarg dels anys, els enagos han anat canviant molt, tan d’aspecte com en la seva 

funció. D’aquesta manera podem trobar que el mot enagos denomini peces que, en 

altres llengües, tenen més d’un nom ja que la funció és ben diferenciada. 

Una de les seves moltes funcions en els seus inicis era la de donar més volum al vestit 

que es duia a sobre i ajudar-lo amb el caient i la forma. A més a més servia per evitar el 

contacte directe de la pell amb les teles de les peces exteriors i, a l’hivern, afegir una 

capa per a protegir del fred. Més endavant també es va fer servir per evitar les 

transparències de la roba exterior com a aïllant de l’electricitat estàtica que podien 

produir que algunes teles quedessin enganxades al cos. 

Al segle XIV, tan homes com dones portaven enagos que eren una peça visible ja que 

es duia sota d’un vestit obert. Va ser al 1585 a Anglaterra que va quedar establerta la 

pràctica d’usar-los com a roba interior. Al segle XVIII podem diferenciar el petticoat del 

under-petticoat. El primer era equivalent als enagos del segle XIV, visibles, decorats i 

portats sota el vestit obert; en canvi, el under-petticoat equivaldria als enagos que 

entenem avui en dia, interiors i amb les funcions que s’han enumerat anteriorment. El 

under-petticoat del segle XVIII podia anar tan 

per sota com per sobre del guardainfant, inclús 

en solien vestir més d’un. També depenia de la 

funció que volguessin que aquest realitzés. A 

mitjans del segle XIX, amb la tornada del 

mirinyac i el polissó, els enagos van tornar a 

recuperar importància i, tot i ser més senzills, es 

van començar a portar a capes. Durant el segle 

XX, els enagos van tornar a ser reviscudes l’any 

1947 per Christian Dior en el seu “New Look”. (Fig.  19) Petticoat de Christian Dior, 1951 
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(Fig.  20) Enagos del projecte final 

Per tal que la faldilla tingués aquell vol característic s’utilitzaven enagos escalonades 

amb volants o de tul, que van ser populars fins la dècada dels 70.  

Els enagos poden estar fets de molts materials diferents. Tradicionalment podien ser 

tan fins com gruixuts, segons si pretenien abrigar o no. Els d’hivern solien ser fets de 

cotó o llana, encoixinats, i els fins podien ser des de lli com la chemise fins a cotó. 

Generalment estaven decorats amb puntes, encaixos, volants i brodats a la vora. Eren 

sempre de color blanc i de la longitud de la faldilla o vestit, és a dir, fins als peus o una 

mica per sobre ja que mai podia veure’s. Com sempre, com més adinerat, millors 

materials es podien permetre. Al segle XX, amb l’escurçament de la faldilla i la 

introducció de nous materials, els enagos passen a ser generalment suaus i de teixits 

com seda, setí, ras, niló o viscosa i més endavant, fins i tot, de polièster i tul. Amb el 

nou segle també es va ampliar el ventall de colors, essent els més habituals el rosa, 

carn i malva, juntament amb el negre i el blanc. 

Encara que siguin una peça de roba interior bastant oblidada i poc valorada, els enagos 

han estat presents en gran part de la història i han ajudat en la vestimenta d’una 

manera molt útil però silenciosa. Actualment es continuen usant en ocasions especials 

i en alguns vestits o faldilles en particular, com vestits d’alta costura, vestits de núvia, 

comunió o en vestits festius tradicionals. 



Entre tela 

35 
 

(Fig.  21) Cotilla, 1770-1780 

4.2. Peces estructurals 

En tots els indrets i al llarg de la història els humans han alterat l’aparença i la forma 

del cos. En les diferents cultures el més comú ha estat l’exageració de les formes del 

cos biològic: allargar la silueta, crear sensació d’obesitat o de cossos extremadament 

prims, reduir el tòrax, el crani o els peus. L’obsessió per aconseguir la bellesa perfecta 

és tan poderosa que ha portat a inventar sistemes complicats i artificials per a 

modificar la forma del cos, arribant fins i tot a alterar la manera de viure de les 

persones. Al cos se li poden aplicar el que podríem anomenar com “accions”. Algunes 

ajuden a mostrar un cos més natural i anatòmic com “perfilar” o “destapar”, i altres 

intenten modificar-lo més bruscament fent-lo semblar un cos antinatural i geomètric 

com “ampliar”, “reduir” o “allargar”. Aquestes cinc accions s’expliquen i es recullen a 

l’exposició de “El cos vestit” del Museu del Disseny de Barcelona. 

Per a dur a terme aquestes accions s’utilitzen eines com els teixits, els patrons i, a 

destacar, les estructures interiors: elements amagats a l’interior del vestit que ajuden a 

conferir al cos la forma desitjada, tot modulant-lo i constrenyent-lo, o afegint-hi ginys 

per eixamplar-lo. 

 

4.2.1. Cotilla 

La cotilla, també coneguda com a corsé (en castellà, del 

francès corset), és una peça de roba utilitzada per a 

estilitzar i modelar el tors d’una forma desitjada per raons 

principalment estètiques. Es tracta d’una estructura feta 

de teles resistents, armada amb barnilles i un sistema de 

tancament amb cordes o fermalls que cobreix des del pit 

fins als malucs. Fou una peça molt popular i 

imprescindible des del segle XVI fins el segle XX, tot i que 

va tenir el seu punt àlgid durant el segle XVIII i va retornar 

més tard a mitjans del XIX.  
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(Fig.  22) Cotilla del projecte final 

La cotilla del segle XVIII tenia la forma cònica. Era estreta i rígida. La seva funció era 

aplanar el pit a la vegada que l’alçava i estrènyer les costelles flotants per a marcar la 

cintura. Tenien uns tirants ajustables que projectaven les espatlles cap enrere i feien 

col·locar l’esquena recta.  

Per aconseguir la rigidesa necessària, les cotilles es confeccionaven amb vàries capes 

de tela i s’armaven amb barnilles. Com a mínim tenien una capa de cotí4 entremig de la 

capa del forro i la capa de la tela exterior. Com més fred fos el clima, més capes es 

posaven a la cotilla, com si fos un abric. Les barnilles es feien amb barbes de balena, ja 

que eren molt resistents i prou elàstiques perquè no es trenquessin amb el moviment. 

Les persones menys adinerades s’havien de conformar amb barnilles fetes de vímec o 

canya. Podien estar embarnillades senceres o només en zones concretes. Per tal 

d’adaptar-se bé a la forma dels malucs, moltes cotilles tenien una mena de pestanyes a 

la part inferior que es distribuïen al voltant d’aquesta. 

La cotilla no es portava mai sobre la pell, sinó que es vestia sobre la camisola interior. 

Després quedava cobert completament amb el vestit exterior. Tot i que no es veiés, la 

cotilla era un indicador de la classe social tant pels brodats i teixits emprats com pel 

mateix patró. Les dones aristòcrates portaven una cotilla que es lligava únicament per 

darrere. Això indicava que disposaven de personal i criades que les ajudaven a vestir-

                                                           
4 Teixit de cotó dens que s’utilitzava a mode d’entretela 
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se, ja que elles soles no podien. Per acabar de donar més rigidesa, amb aquestes 

cotilles s’utilitzava una llarga làmina de fusta, metall o os que es col·locava al centre a 

la part davantera. Les que no tenien unes altres mans, havien d’utilitzar cotilles que 

també es cordessin per davant, per poder fer-ho elles soles. 

Tota aquesta complexitat, tant de la peça en sí com de la manera de portar-la, era 

l’evolució d’una peça semblant, molt més simple que té els seus orígens a l’Edat 

Antiga, encara que ens podríem remuntar fins la prehistòria. 

El cobriment del pit en les dones ha estat una necessitat des dels inicis. Ja a la 

prehistòria algunes dones embenaven els seus pits amb teles, tant per comoditat com 

per protecció. En les civilitzacions antigues, sobretot la minoica, es van començar a 

utilitzar esporàdicament el que seria l’inici del corsé, faixes de cuir ajustades, amb 

funcions similars al que vindria després, funcions com afinar la cintura i realçar o 

aplanar el bust segons les activitats a realitzar. Durant l’Edat Mitjana no es va fer 

especial èmfasi a la forma femenina, segurament degut a l’afany de la religió a no 

mostrar ni insinuar el cos. Tot i així els vestits femenins es van anar ajustant i al cap de 

poc va sorgir el cosset (o corpiño en castellà). El cosset tenia forma d’armilla i es 

tancava al davant amb cintes. Es vestia damunt la camisa i servia bàsicament per 

abrigar. Tot i així, no van tardar en convertir-se en mesuradors de l’esveltesa de la 

figura d’una dama, sent l’antecedent de la cotilla interior. Els cossets els van continuar 

portant les dones treballadores fins al segle XVIII.  

La cotilla pròpiament dita va aparèixer al segle XV, amb el 

Renaixement, i es va estendre entre les dones de totes les 

classes socials durant els segles XVI i XVII. Fou impulsada 

per la dinastia dels Mèdici, concretament per Catalina 

Mèdici que degut a que va prohibir a les dones que 

mostressin una cintura ample a la Cort Reial de França, al 

1550, la van haver de fer servir. En el seu inici, les cotilles, 

eren fetes totalment de ferro, imitant les armadures 

militars. Només eren utilitzades per les dames de 

l’aristocràcia i la noblesa, que volien aconseguir un tors 

rígid, cònic i ferm. La burgesia va córrer a imitar la moda i al segle XVII portaven cotilla 

(Fig.  23) Cotilla de ferro del 
segle XVI 
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fins i tot les classes més humils. Aquesta gran expansió va fer que la cotilla es 

comences a confeccionar amb tela i que després fos armada amb barnilles de ferro, 

fusta, canya o os de balena. 

El corsé es va anar adornant, i la seva forma va anar variant amb els anys segons les 

modes estètiques del moment, però el seu ús era incondicional per a les dones ja des 

dels nou o deu anys. Al segle XVIII, la forma preferida era la de “V” o “cònica invertida” 

que consistia en aplanar i alçar el pit a la vegada que afinar la cintura. El bust femení 

era l’únic atribut que una dama podia mostrar sense perdre el seu honor a la vegada 

que ajudava a realçar les joies, i per tant va ser acollit generosament. Al llarg del segle i 

amb l’estil rococó, els corsés es van anar ornamentant cada cop més amb volants i 

cintes. Però aquesta moda es va anar diluint entre la burgesia i es va quedar només en 

els vestits cortesans luxosos i exuberants. 

Va ser només durant la Revolució Francesa de 1789 i el posterior imperi que els corsés 

van ser deixats de banda ja que es van considerar una opressió per a la dona. Tot i així, 

la recerca de l’ideal de bellesa les va fer recaure. Es coneix que Napoleó Bonaparte 

odiava aquesta peça, tot i que les seves dues esposes l’utilitzaven, ja que la 

considerava "l’assassina de la raça humana" degut la hi atribuïen avortaments naturals 

i el descens de natalitat, cosa que a l’emperador no beneficiava.  

La lleugeresa i comoditat va durar poc i, al 1840, el corsé va tornar sent molt més 

cenyit dins de l’època Victoriana. Es va abandonar la forma cònica i es va apostar per 

una de molt més extrema: la figura en “S” o de “rellotge de sorra”, que marcava un 

bust prominent i una cintura de vespa. Al llarg del segle 

XIX, el corsé s’adapta a varis cànons i modes a la vegada 

que proba nous materials gràcies a la industrialització. 

Entre 1860 i 1880, per exemple, el corsé passa d’estar 

escurçat tant pel bust com pels malucs, a allargar-se i 

cobrir fins a la pelvis. Durant la Belle Èpoque, en canvi, es 

posa de moda el corsé inventat per Inès Gaches-Sarraute 

que mostrava un ventre recte i les natges projectades cap 

enrere.  

(Fig.  24) Diferència dels corsés 
entre la segona meitat del 
segle XIX i la Belle Èpoque 
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A principis del segle XX es va separar el corsé en dues parts: la part inferior a la qual se 

la va denominar faixa, que mantenia la funció d’estrènyer l’abdomen; i la part 

superior, que se la va denominar sostenidor que complia amb l’altre funció de 

subjectar el pit. Els sostenidors van resultar més còmodes i fàcils de portar, i van anar 

adquirint popularitat gràcies a les estrelles de Hollywood del segle XX, fins als nostres 

dies. El corsé va fer un intent de ressorgiment cap al 1950 amb el “New Look” de 

Christian Dior i les faldilles de vol, però les línies rectes dels anys 60 fan que es quedi 

en intent. 

Com s’ha deixat entendre anteriorment, l’obsessió i abús del corsé en les dames 

aristòcrates les portava a problemes de salut relacionats amb la respiració i la posició 

dels òrgans. Els problemes de salut per la cotilla ja es trobaven en els segles XVII i XVIII. 

En aquella època era popular dur a terme la pràctica del “tight lacing” (encordat 

ajustat) que consistia en estrènyer al màxim els cordons de les cotilles. No era una 

pràctica recurrent, sinó que les dames de l’alta societat la reservaven per 

esdeveniments formals com balls o reunions socials. No obstant això, l’ús diari de la 

cotilla extremadament ajustada podia arribar 

a deformar la cavitat pulmonar i provocar 

desplaçaments en els òrgans que ocasionaven 

marejos i desmais per manca d’aire. Els 

il·lustrats i filòsofs higienistes de finals del 

segle XVIII van començar a conscienciar a la 

societat sobre la cotilla, a la qual van descriure 

com a "espremedora de cossos". Com a 

mostra, l'any 1770 es va publicar a França 

l’obra de Jacques Bonnaud: La Dégradation de 

l'espèce humaine par l'usage des corps à 

baleine (La degradació de l'espècie humana per l'ús del cosset amb barnilles). Amb el 

ressorgiment del corsé després de l’imperi de Napoleó, va tornar la guerra dels corsés 

coneguda com a “campanya higienista”. Pablo Pena, especialista en el segle XIX, 

explica: “Es calcula que una de cada quatre dones moria per a malalties de pit, 

lògicament portar un corsé no t’ajudava a curar-te de la tisis, i incús un 15% de les 

(Fig.  25) Desplaçament dels òrgans degut al 
corsé 
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dones moria en el part també per a malformacions que provocava aquesta estructura 

tant brutal.” Per aconseguir la ja esmentada figura en “S”, per exemple, s’usaven els 

anomenats corsé salute que, al contrari del que el nom indica, resultava ser una 

tortura que derivava en diverses malalties. Estrangulava el tòrax reduint la capacitat 

toràcica i desplaçava els ronyons cap avall, inclús va arribar a ser moda que les dames 

elegants tinguessin una fràgil salut.  

Els corsés han suposat al llarg de la història una peça clau de la indumentària 

femenina. Ha vestit el cos de la dona durant molts segles ja sigui per voluntat o per 

imposició. També han estat motiu de molts debats respecte al seu ús i les barbaritats 

que van arribar a ocasionar. Tot  així, no deixa de ser el reflex més literal dels ideals de 

bellesa d’aleshores i la peça que més bé il·lustra l’afany dels humans de modelar el cos 

al seu gust, arribant a passar per alt la salut o l’anatomia mateixa. 

 

4.2.2. Tontillo 

La necessitat d’un suport per a les faldilles no sorgeix fins al Renaixement. Els primers 

suports apareixen Espanya a mitjans del segle XV i són 

anomenats verdugados. Un verdugado no deixava de ser la 

faldilla que portaven aleshores (anomenada saya) armada 

amb barnilles de fusta o balenes en forma de cèrcol 

(verdugos) que li donaven a la saya una forma cònica. Les 

primeres fonts indiquen que la primera a fer servir aquesta 

peça fou Joana de Portugal, a qui acusaven de dur una 

vestimenta molt escandalosa. Els rumors diuen que el 

motiu pel qual va començar a utilitzar-lo fou un embaràs 

il·legítim, però quan ella va començar a utilitzar 

verdugados, tota la cort va començar a portar-los. Catalina 

d’Aragó va portar la moda a Anglaterra quan es va casar 

amb Arthur Tudor, Príncep de Gal·les, al 1501, i la utilització 

del verdugado es va anar estenent per Europa durant el 

segle XVI. A principis del segle XVII, va entrar en joc el guardainfant, que dotava als 

(Fig.  26) Caterina Parr, sisena 
esposa del rei Enric VIII, 

vestint un verdugado 
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vestits d’un aspecte més acampanat, com de cistell invertit. Consistia en una 

estructura de cèrcols de metall o vímet units amb cintes o cordes col·locada al voltant 

de la cintura. Deu aquest nom al fet que permetia a les dames amagar els embarassos. 

Es pot veure clarament la forma del guardainfant en els quadres pintats per Velázquez 

a la família reial com Las Meninas. El guardainfant va ser reemplaçat a finals del segle 

XVII pel tontillo, que resultava més còmode per a les dones.  

El tontillo era una estructura de tela amb barnilles dividit en dues parts, la dreta i 

l’esquerra, a manera d’alforges, que creava una silueta ample i plana. Ambdues parts 

es podien unir mitjançant un tall de tela o cintes. A principis del segle XVIII, el tontillo 

va arribar a França on el van nombrar panier (i side hoops en anglès), fent referència a 

les cistelles que cauen cap a ambdós costats dels animals de càrrega. A França, el 

tontillo va anar augmentant la llargada gradualment, fins a arribar a mesurar quasi un 

metre cap a cada costat. Aquesta amplada va obligar a modificar les portes de 

carruatges i habitacions, a més de forçar a les dones a caminar de costat. Durant la 

segona meitat del segle XVIII, les formes van deixar de ser tan rectes i es van arrodonir 

lleugerament. A finals de segle va començar a semblar que el volum es reduïa i es 

desviava una mica cap a la part posterior. Aquest petit canvi i l’interès que va sorgir 

cap als vestits més de camp van dur a un suport molt diferent al que s’havia vist fins 

llavors. Van aparèixer una mena de coixinets en forma de rollo que es van denominar 

bums o rumps (en anglès) i culs en francès. Aquests coixinets eren un rollo llarg afinat 

als extrems que es lligava al voltant de la cintura creant volum extra des dels malucs 

(Fig.  27) Tontillo del projecte final 
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fins al cul. Solien estar fets de lli o cotó i 

farcits de qualsevol cosa des de llana fins a 

suro. Es poden trobar bastants gravats 

satírics, que daten del segle XVIII, fent burla 

dels rulls fets de suro, el que indica que als 

contemporanis els devia semblar 

particularment ridícul. 

 

El tontillo i els coixinets van desaparèixer juntament amb el canvi radical de la 

Revolució Francesa, tot i que al 1830 van tornar a aparèixer amb una nova versió més 

incòmode i rígida: el mirinyac o crinolina. El mirinyac fou una estructura feta 

originalment d’una trama de crin de cavall i lli o cotó, i més tard d’estructures 

metàl·liques, que donaven a la faldilla una forma d’”A” que es va anar arrodonint al 

llarg del segle. Tot i que va alleugerar les dones de dur capes i capes d’enagos, 

continuava resultant incòmode i complicat 

de vestir. A mitjans del segle XIX, el volum, 

que anteriorment es trobava igualment 

repartit al voltat de la dona que el portava, 

es va aplanar per davant i es desplaçà cap 

enrere. Es va començar a alçar la faldilla a 

la part posterior amb drapats. Per suportar 

el volum i crear una nova figura va 

aparèixer el polissó, que podien estar fets 

tan de barnilles de ferro, com tenir un 

aspecte de coixinet posterior.  

L’evolució de la forma dels diferents suports és una clara mostra de com van variar els 

ideals de bellesa al llarg del temps. Els suports no tenien altre funció que modificar 

visualment l’aparença del cos, afegint volum cap a on la moda dictava. 

 

(Fig.  29) Mirinyac de 1857 i polissó de 1871 

(Fig.  28) Impressió satírica 
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4.3. El vestit 

El vestit, o robe en francès, era la part exterior de la vestimenta. Era l’única part visible, 

a excepció d’alguns complements, de manera que era la més cuidada estèticament. 

El vestit exterior ha anat variant molt al llarg dels anys, tant en forma, color, teles i 

inclús la intenció. Ha passat èpoques de senzillesa i d’extravagància, que han permès 

tant afegir-hi guarnicions com destapar el cos. 

Com s’ha explicat a l’apartat 3 d’aquest treball, el vestit anava determinat per la 

política i els pensaments religiosos, ja que era un reflex de les ideologies d’una societat 

o individu. Així que podem dir que el vestit compleix vàries funcions. Serveix per a 

abrigar el cos i protegir-lo de l’exterior, però també se’l pot utilitzar per una funció més 

estètica i subjectiva.  

Al segle XVIII ja es vestia amb aquests propòsits. El vestit, a més a més, camuflava les 

estructures internes fent que el cos adoptés visualment la forma desitjada. Posar-se’l 

era bastant complicat ja que comptava de diferents parts que s’havien de saber 

col·locar i portar. El vestit a la francesa, que és amb el que ens centrarem, constava de 

tres peces: la faldilla, el peto i la capa. 

 

4.3.1. Faldilla 

Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, una faldilla és una part del vestit 

exterior de la dona que va des de la cintura avall cobrint les cames o una part d’elles.  

A diferència dels pantalons, no està dividida, sinó que ajunta ambdues cames 

presentant una forma cilíndrica o troncocònica. La faldilla pot variar en la llargada, el 

tir, l’amplada i la simetria. La llargada determina la quantitat de cama que s’ensenya i 

es cobreix; el tir és on va subjectada la faldilla, normalment és la cintura, però també 

pot tenir el tir sota el pit o bé als malucs; l’amplada és l’obertura que presenta la 

faldilla segons descendeix la tela, és a dir, si és més ajustada al cos, o pel contrari, si és 

més acampanada; la simetria vindria a referir-se a les irregularitats o variacions que es 
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poden fer al patró, com per exemple, una cua, els piquets inferiors, una obertura 

lateral, etc.  

La funció que es vol que faci la faldilla determina el seu patró i la seva forma, així 

mateix també determina el teixit. La faldilla pot estar feta de varis teixits, els quals 

ajuden en la funció que vulgui realitzar, la forma que es vulgui aconseguir o l’època de 

l’any a la que va destinada, per exemple. 

És molt difícil establir un moment en què s’inicià la faldilla, ja que es tracta d’una peça 

bàsica i conceptualment molt simple. Tant homes com dones han utilitzat aquesta 

peça per protegir-se del fred i del clima en general des de temps remots, molt abans 

que la funció principal de la faldilla es convertís en adornar el cos. Podem dir que la 

primera faldilla es donà en el mesolític i es tractava d'un tros de pell lligat a la cintura. 

Les primeres faldilles documentades daten del 3000 aC. Al ser de les peces més 

prematures, de seguida van presentar evolució. Durant l’època dels sumeris i egipcis, 

les faldilles van començar a fer-se prisades i ja creaven diferències entre la població: 

els homes les duien fins als genolls, mentre que a les dones les hi arribaven fins al 

turmell i era entallada. Durant l’imperi romà, l’emperador Constantí va començar a 

utilitzar faldilles de cuir fins els genolls, moda que es va escampar entre els seus 

soldats. Així mateix, les faldilles femenines s’allargaven cada vegada més. 

A l’Edat Mitjana les faldilles es solien dur llargues, amb la intenció de cobrir el cos. 

Tenien la cintura molt alta, pràcticament sota el pit i arribava fins al terra. Al ser una 

peça quadrangular de tela amb un forat al centre que es subjectava amb una corda a la 

cintura o al pit, es formaven quatre punxes a la part inferior. A partir del segle XVI, les 

faldilles van passar a ser una peça exclusivament femenina, de manera que ara 

començarà a evolucionar segons les modes i necessitats de les dones. 

Amb l’inici del Renaixement es va deixar la faldilla una mica de banda, ja que es 

preferien els vestits amb forma de túnica. Però, a mitjans del segle XVI, la faldilla va 

retornar en forma de saya, que ja s’havia dut a l’Edat Mitjana per membres reals i 

persones amb més estatus social. Per tal que la faldilla adoptés una forma més oberta i 

acampanada, es feia ús de les enagos. A poc a poc, es van anar introduint sota les 

faldilles unes estructures internes que les hi donaven més cos i forma, com van ser els 
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verdugados, guardainfants, mirinyacs o polissons, que 

feien que la faldilla adoptés la forma concreta que era 

tendència en aquell moment.  

A mitjans del segle XIX, es va intentar reformar la 

indumentària femenina, com per exemple amb els 

pantalons anomenats bloomers d'Amelia Bloomer5 al 

1851, sense gaire èxit. A finals de segle, la faldilla va 

deixar de dur aquestes estructures a sota i es va 

començar a dur més estreta i lleugera, tot i que encara 

no suposava del tot còmode. De fet, al 1910, Paul 

Poiret va dissenyar la faldilla travada que, al contrari 

del que s’havia dut fins llavors, es va arribar a estrènyer tant que no permetia fer més 

de mitja passa. Poiret, però, també va impulsar canvis com l’abolició de la cotilla i 

l’escurçament de les faldilles. 

Durant el segle XX, la faldilla s’escurça o 

s’allarga progressivament segons la moda 

de l’època; així com als anys vint o 

quaranta es duien pels genolls, als anys 

trenta o cinquanta es porten més a sobre 

el turmell. Les formes també varien: 

poden ser rectes, acampanades, amb 

plecs, en forma de tub, etc. A la dècada 

dels seixanta apareix la minifaldilla, creada per la britànica Mary Quant, que podia 

arribar a ensenyar fins la cuixa. També va ser a aquesta dècada que les dones van 

començar a dur pantalons, de manera que els anys següents les faldilles es van haver 

de repartir el públic, que fins llavors havia disposat de la seva exclusivitat, Als anys 

setanta, vuitanta i noranta la faldilla ja presentava múltiples formes i patrons, de 

                                                           
5 Amelia Bloomer, qui va néixer a Homer, Nova York al 1818 i va morir a Council Bluffs, Iowa al 1894, fou 

una periodista, editora, sufragista i activista pels drets de les dones. Com a activista, es va fer conèixer 

com a defensora d'una vestimenta femenina més pràctica i portable que la de llavors, la qual sovint 

provocava greus problemes de salut. El nou vestit que va proposar consistia en un cosset solt i un vestit 

fins als genolls amb un parell de pantalons a sota. 

(Fig.  30) Pantalons bloomers 

(Fig.  31) Mary Quant i la minifaldilla 



Entre tela 

46 
 

manera que la varietat era considerable i es duien llargues, mitjanes o curtes segons la 

temporada. Tot i així, els pantalons resultaven molt més còmodes per la majoria de 

dones. A principis del 2000, va sorgir un nou tipus de faldilla exageradament curta, de 

20 a 30 cm de llargada, que se la va reconèixer com a microfaldilla. 

Actualment, la varietat de tipus i models ens permet triar la faldilla que més ens agradi 

i que més còmode ens resulti, tot i que el seu ús no sol ser vist com a quotidià i es sol 

reservar per a ocasions més especials, sobretot les faldilles llargues. 

La faldilla del segle XVIII, també anomenada en castellà guardapiés, era una part del 

vestit de l’època. Era llarga, encara que podia arribar a estar a quinze centímetres per 

damunt del terra, contant la sabata. Es vestia sobre les enagos i es confeccionava igual 

que aquestes, dos requadres de tela amb plecs a la cintura i obertures laterals per 

accedir a les butxaques. L’única diferència era el teixit utilitzat i la guarnició que se li 

afegia a la faldilla.  

El teixit per excel·lència emprat per a la confecció de les faldilles era la seda, en totes 

les seves formes: ras, tafetà, domàs, brocat, espolí. El teixit podia ser llis, ratllat, 

estampat o brodat, i podia ser el mateix que la resta del vestit o estar fet amb un color 

o tela contrastant. Les faldilles podien disposar de forro o altres elements de protecció 

de l’època o no, però aquests els ajudaven a mantenir-les més netes. La faldilla també 

podia portar tot tipus de ornament o guarnició, podia dur galons de plata, or, seda o 

(Fig.  32) Faldilla del projecte final 
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vellut, puntes d’encaix, volants, etc. Tot el que ajudés a ressaltar la riquesa de la 

portadora era benvingut. 

La faldilla és un element bàsic en la indumentària femenina, ja que va ser durant molt 

temps la única peça inferior que les dones podien dur. Per això mateix, tot i ser una 

peça molt simple i prematura, no va experimentar grans canvis fins al segle passat, 

quan va haver de compartir públic amb els pantalons. 

 

4.3.2. Peto 

El peto, també petillo en castellà o stomacher en anglès, era una peça d’adorn rígida i 

triangular que es col·locava davant del pit i l’estómac. Podem dir que era un mètode 

de tancament del vestit. Així com la majoria de les altres peces de la indumentària del 

segle XVIII tenen una clara evolució o una funció que varia amb el temps, el peto va ser 

un element relativament nou que va durar només aquells anys. 

Els petos més antics daten del segles XVI, i eren una mena de panels decorats que 

duien tant homes com dones amb les casaques i vestits oberts per davant. Tot i així no 

es van convertir en un element bàsic de la moda fins el 1590, durant el breu regnat del 

verdugado de roda francès. Durant la segona meitat el segle XVII, es vestia una mena 

de vestit anomenat manteau a sobre de la chemise, un gipó i una faldilla, que es 

deixava veure per una obertura davantera. A la dècada de 1690, el cos del vestit també 

es va obrir, així que es va haver de cobrir l’espai entre les vores del davant que deixava 

a la vista el gipó o cotilla. Per fer-ho es va recuperar el peto, que es va dur durant tot el 

segle XVIII. 

Va ser a partir de la dècada de 1740 fins a finals de segle, amb la tendència dels vestits 

a la francesa, que el peto va esdevenir imprescindible en qualsevol armari.  

El peto cobria la part central davantera del vestit i tenia forma triangular, ja que 

abastava des de punta i punta del pit fins trobar-se al centre de la cintura. Depenent 

del període, el seu punt més baix es trobava al nivell de la cintura o per sota. Els petos 

del segle XVII eren més llargs i punxeguts que els del segle XVIII; cap a finals d’aquest 

segle es van tornar a allargar fins a arribar a 20 cm per sota la cintura, cosa que feia 
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(Fig.  33) Peto del projecte final 

impossible que la dona que el portés es pogués asseure. L’escot també definia la forma 

del peto. Com a curiositat, va haver-hi un breu període durant la cort de Lluís XVI que 

l’escot de fet es trobava sota els pits, els quals es cobrien amb una tela molt fina 

anomenada fichu. La part inferior del peto podia ser arrodonida, punxeguda o 

quadrada, depenent de la forma del vestit, el cos de la dama o la moda del moment. 

El peto es col·locava directament sobre la cotilla, i hi havia vàries maneres de lligar-lo. 

D’una banda, es podia fixar en els tirants o a l’escot de la cotilla, però això no 

assegurava la immobilització del peto. D’altra banda, el peto podia disposar de tres 

cintes petites de lli que permetien fixar-lo en el lloc desitjat directament amb agulles o, 

si el cos de la capa comptava amb cintes al centre, lligat al cos. 

Tenir un vestit amb peto era bastant pràctic. Li donava a la dama múltiples opcions de 

vestimenta combinant la capa amb diferents petos i faldilles. També permetia adaptar-

se a les variacions de la forma del cos, com guanyar o perdre pes i l’embaràs. Tot el 

que havien de fer era canviar el peto per un altre de l’amplada adequada. Comprar o 

fer un peto nou era molt més fàcil i econòmic que haver de canviar un vestit sencer. 

El peto podia estar armat o no, depenent de la rigidesa desitjada. Podia tenir un 

esquelet amb barnilles, com una cotilla, o estar endurit amb un cartró; tot i que si la 

seva única funció era cobrir la cotilla solia ser més flexible. Mentre que molts petos es 

van fer per a combinar a la perfecció amb el vestit, també era freqüent veure’n de fets 

amb dissenys, patrons i colors que contrastaven per complementar el vestit en lloc de 

combinar. 
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Com la majora de peces, hi ha una clara diferència segons la classe social de que la 

vesteix. A mitjans del segle XVIII, els petos tan podien ser llisos, com brodats, com molt 

guarnits, segons l’estatus de l’individu. A poc a poc, amb l’endinsament cap al rococó, 

el peto va passar a ser un vehicle per a poder ornamentar encara més la vestimenta. La 

majoria presentaven brodats de seda policromada o fils d’or i plata que dibuixaven 

motius florals. Tot i això, podien estar adornats amb 

encaixos brillants, cordons entrecreuats a mode de 

cotilla, falsos botons, llaços, cintes, volants, trenats, 

inclús joies com perles o diamants. A mitjans del segle 

XVIII es va fer popular el fet de afegir un volant 

d’encaix a la part superior del peto o una fila de botons 

falsos al centre davanter. Entre les cortesanes es va 

popularitzar portar un fermall gran o una joia que 

cobrís tota la part davantera del peto. Aquesta moda 

va seguir vigent al llarg dels segles, fins i tot la reina 

Maria de Teck, esposa de del rei Jordi V (1910-1936), 

tenia una gran col·lecció d’aquest tipus de joies.  

A finals de segle, la popularitat del peto va començar a minvar. Els vestits més senzills 

eren en la seva majoria tancats per davant, i a poc a poc l’ús del peto va desaparèixer. 

Tot i així, algunes dones, la majoria de generacions més grans, es van aferrar al peto 

fins als primers anys del segle XIX. 

 

4.3.3. Capa 

Com ja s’ha explicat, la bata, o vestit a la francesa, va ser l’estil més portat durant gran 

part del segle XVIII. Era un vestit compost de tres parts: la faldilla, el peto i la capa. 

Aquesta última és la que li donava les diferents característiques al vestit. 

La capa és una peça semblant a una jaqueta llarga. Es porta al damunt de tot i queda 

per sobre del peto i la faldilla, que es deixen veure a traves de l’obertura del cos i de la 

part inferior. Té el seu origen com a tal en una peça originada a finals del segle XVII. 

(Fig.  34) Reina Maria de Teck amb 
un fermall a la part davantera 
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Des de la dècada de 1680, l’element principal de la 

vestimenta femenina va ser una peça anomenada 

manteau a França i mantua a Anglaterra, amb una 

camisola o camisa de lli com a única peça interior. 

Aquest vestit llarg i amb mànigues fins al colze es 

duia sobre el gipó rígid i la faldilla d’èpoques 

anteriors, botonat de l’escot a la cintura i obert des 

d’aquesta, amb la seva faldilla recollida cap enrere, 

formant una cua prisada, per deixar a la vista una 

elegant faldilla de sota, frunzida a la cintura. A la 

dècada de 1690, el cos també es va obrir, i l’espai 

entre les vores davanteres es va cobrir amb el ja nombrat peto. Tots els plecs que es 

formaven al manteau eren sostinguts amb agulles en ell mateix o a la cotilla. A finals 

de segle, el vestit i la faldilla de sota es van començar a confeccionar amb teles a joc, 

mentre que el forro de la cua es feia amb un teixit a contrast.  

Amb la introducció del tontillo i les altres estructures, el que abans s’havia anomenat 

manteau, va anar agafant una forma més marcada i adaptada a la figura que es volia 

aconseguir. La bata amb la capa va estar de moda tot el segle XVIII, i es va anar 

adaptant a les diferents tendències que sorgien a cada època. La capa del vestit a la 

francesa, es caracteritzava sobretot pels ja anomenats plecs Watteau a l’esquena. 

Aquests plecs li donaven un caient molt particular a la cua, que començava a mitja 

esquena, just sota dels plecs. No era una cua molt llarga, però lo suficient per 

arrossegar-la pel terra. Un altre element a destacar eren les mànigues de la capa. Eren 

entallades al braç i arribaven fins al colze, d’on en sortien un, dos o tres volants 

sobreposats. Aquest tipus de màniga s’anomenen pagoda, ja que recorden als temples 

budistes que existeixen a algunes zones asiàtiques que porten també aquest nom. El 

que també caracteritzava la capa d’aquest tipus de vestit eren totes les guarnicions 

que portaven per a decorar-la. Eren comunes les guarnicions a les vores frontals de la 

capa, que anaven des del coll fins als peus. Solien ser frunzits o volants de la mateixa 

tela que es cosien on acabava la capa i es deixaven veure la faldilla i el peto. També 

s’adornaven amb cintes, llaços i frunzits, a punts com les mànigues, la cintura o el coll. 

(Fig.  35) Mantua, 1708 
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Tant per fer la capa com les ornamentacions, s’utilitzava la mateixa tela, i solia ser 

semblant a la de la faldilla i el peto: seda en totes les seves formes, normalment 

brocada, amb algun estampat suau o també llisa. Més que el patró, que era similar a 

totes les capes, el que les diferenciava les unes de les altres eren els teixits emprats i 

les guarnicions de cada un. 

La capa era la part més exterior de tot el vestit, la que l’acabava de definir com a tal. És 

la que duia les característiques més singulars i autèntiques del tipus de vestit. 

(Fig.  36) Capa del projecte final 
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4.4. Complements 

El vestit és la part principal de la indumentària, però sense molts dels complements 

que l’acompanyen és impossible el seu ús; no serveixen de res teles luxoses i talls 

elegants dels sastres si els peus van descalços o els cabells despentinats. Hi ha 

complements que, malgrat el seu nom, no complementen el vestit, sinó que són tan 

imprescindibles com aquest, ja que sense ells s’està nu encara que es porti un vestit. 

Al segle XVIII, en ple gust per la 

ornamentació exagerada, l’ús de 

complements es va fer encara més 

imprescindible. Podríem destacar com a 

complements importants la perruca o le 

pouf, les sabates, les butxaques, els guants, 

el ventall, el barret, les joies o el 

maquillatge, tots ells portats fins a la 

màxima guarnició, a excepció de les 

butxaques que eren interiors. 

L’ornamentació exagerada en el 

complements va sobrepassar els límits de lo impensable, fins al punt de portar petits 

jardins de fruites al cap o de untar-se de maquillatge blanc fet de plom. 

A continuació, s’indagarà en la vida dels dos complements més imprescindibles de 

l’època: les butxaques i les sabates, que tot i ser els més humils també eren els més 

pràctics. 

 

4.4.1. Butxaques 

La Gran Enciclopèdia Catalana defineix butxaca com a cadascuna de les cavitats d’una 

peça de vestir, d’una cartera, etc, destinades a portar-hi objectes d’ús ordinari i 

freqüent i constituïdes generalment per un saquet, sigui cosit pla a la part exterior de 

la roba, sigui clavat a la part interior de l’obertura que hom l’hi ha fet. Tot i així, això no 

(Fig.  37) Perruca o “le pouf” 
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és ben bé la definició de la peça del segle XVIII, sinó que potser s’hi ajusta més la 

segona definició: bosseta de tela, de cuir, etc, per a portar-hi diners o altres coses. 

Tan les butxaques que utilitzem avui en dia com les bosses de mà o les ronyoneres 

tenen un origen comú del qual han evolucionat. 

Sempre hi ha hagut la necessitat de portar objectes personals a sobre però mantenint 

les mans lliures, així que no és d’estranyar que des de la prehistòria ja s’utilitzessin 

petits sacs de cuir o tela lligats al cinturó o a manera de bossa. Durant l’Edat Mitjana es 

feien obertures a la túnica per a poder accedir a les bosses que es lligaven a una faixa o 

cinturó a sota d’aquesta. Aquest recurs anecdòtic es va continuar perfeccionant i 

augmentant la popularitat fins al segle XVI, on ja es confeccionaven bosses 

especialitzades per la tasca. 

A partir del segle XVII, les butxaques foren incorporades a la indumentària masculina 

en les armilles i casaques, però les dones van haver de continuar portant-les lligades a 

la cintura sota les faldilles fins el segle XIX, lligades a la cintura. Encara que no es 

veiessin, les dones podien accedir a les butxaques a través d’unes obertures laterals 

que disposaven les faldilles. Tan 

podien portar una com dues 

butxaques. La majoria de 

butxaques eren fetes a mà i 

donades com a regal. Algunes 

eren llises, algunes estampades o 

brodades i algunes fetes de 

diferents retalls de tela mitjançant 

la tècnica del patchwork. 

Aquestes butxaques, o pockets en 

anglès, són les mencionades a la rima popular anglesa de Lucy Locket: 

“Lucy Locket lost her pocket, Kitty Fisher found it; not a penny was there in it, only a 

ribbon round it” 

 

(Fig.  38) Butxaques del projecte final 
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Les butxaques feien la funció de bossa de mà, de manera que eren grans i amples. Era, 

segurament, el lloc més segur i privat per a guardar objectes personals. A les 

butxaques s’hi podien dur objectes com un mocador, diners, joies, claus, un ganivet, 

un diari personal, un didal, tisores, el ventall, un rellotge de butxaca, una caixeta, 

perfum, un mirall, una pinta, una corda, menjar o fins i tot una petaca. Es coneixen els 

objectes que s’hi duien gràcies a novel·les i narracions escrites en aquella època com 

Pamela de Samuel Richardson publicada al 1742, Eighteen Maxims of Neatness and 

Order de Theresa Tidy al 1819, o novel·les de Charles Dickens. També es guarda 

constància de què s’hi portava gràcies a declaracions de robatoris, violacions i/o 

assassinats de l’època. Durant els segles XVIII i XIX, van aparèixer en massa els lladres 

coneguts com a pickpockets (o carteristes) que estaven especialitzats en robar de les 

butxaques. Hi havia varis mètodes com per exemple tallant-les-hi la costura inferior 

deixant caure tot el que duien. No era fàcil posar les butxaques en un lloc segur i a 

vegades, ni posant-les sota el coixí s’estalviaven el robatori. Els registres del tribunal de 

la Old Bailey documenten el judici de molts carteristes on s’explicita els objectes que 

es duien a les butxaques. En un d’aquests registres, concretament el judici al conegut 

lladre James Dalton, l’acusat revela la manera més segura per a dur les butxaques: "El 

que els va donar el major avantatge, era el costum que les dones tenien de portar les 

seves butxaques sota el seu guardainfant, on podrien agafar-les sense la menor 

interrupció; mentre que, si al contrari posaven les butxaques entre els seus cèrcols i les 

seva faldilla superior, podrien desafiar a tots els lladres de Londres que les arrabassin 

les butxaques.” 

A la dècada de 1790 va haver-hi un canvi radical de 

vestuari, i amb ell es van deixar de portar els guardainfants, 

els petticoat, etc, i es va alçar tall de la cintura a sota el pit 

per a tenir un caient tot recte. Les butxaques es van deixar 

de portar, ja que interrompien la línia del vestit, i com a 

substitut van aparèixer les retícules: unes petites bosses 

que es duien penjades a sobre el braç. Tot i que més tard es 

van tornar a instaurar les butxaques lligades a la cintura, a 

parir dels anys 40 del segle XIX les butxaques de les dones 
(Fig.  39) Retícula, 1800-1825 
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van començar a ser incorporades a les costures del vestit. El seu ús va incrementar 

amb el sorgiment de la classe obrera durant la Revolució Industrial gràcies a la 

comoditat que suposaven. 

Avui en dia existeixen molts tipus de butxaques i les trobem a tot arreu, tot i que, amb 

la utilitat que es dona a les bosses de mà i ronyoneres, l’ús de les butxaques ha 

disminuït i actualment no s’hi porten objectes tan grans com llavors, sinó que es 

destinen a objectes més petits i imprescindibles. 

 

4.4.2. Calçat 

El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans defineix calçat com al conjunt dels objectes 

que serveixen per a cobrir i resguardar els peus. La funció del calçat no és altra que 

protegir el peu del fred i de l’exterior, ja sigui per motius més higiènics o amb fins 

ornamentals. Existeixen molts tipus de calçat, tots amb petites variacions que els 

diferencien els uns dels altres. Alguns tipus podrien ser: la sabata, la bota, la botina, la 

sandàlia, l’espardenya, l’esclop, entre molts altres. Podem veure el calçat com un 

testimoni fiable de la moda del passat, ja que, a diferència dels vestits, que en moltes 

ocasions han estat retocats o refets, les sabates no poden ser adaptades a la moda 

vigent, sinó que ens arriben tal i com van ser confeccionades i fetes servir. 

L’aparició del calçat data de 

les antigues civilitzacions. 

Llavors, la seva utilització 

marcava les diferències 

socials entre els humans. A 

l’Antic Egipte, només els 

faraons duien calçat, així 

com a la Grècia clàssica només en duien els homes lliures. En aquella època, el calçat 

més utilitzat era la sandàlia, però també existien una mena de botes. Els grecs van ser 

els que van començar a adoptar diferents tipus de calçat segons l’activitat a realitzar, 

(Fig.  40) Detalls d’escultures gregues que mostren les sandàlies 
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costum que van adoptar els romans per qui les sabates van agafar una simbologia 

d’estatus i sort. 

A partir de l’Edat Mitjana comença a prevaldre l’estètica en el calçat. Aquest s’utilitza 

per a donar als peus la forma desitjada, així com tapar els possibles defectes. Els 

monarques d’aleshores marcaven la moda, ells decidien si es duien sabates amb la 

puntera quadrada, la puntera llarga i afilada o sabates amb taló. Fins al segle XIV totes 

les sabates havien estat fetes de cuir, ja fos perforat o reforçat, però a partir d’aquesta 

època els nobles comencen a utilitzar 

sabates brodades en seda. Per a mantenir 

els peus secs i no embrutar-se, es va 

introduir un calçat amb les soles altes, fetes 

de fusta o suro, i tires per a passar el peu, 

anomenats chapines. Aquestes plataformes 

es va començar a popularitzar cap a finals 

del segle XV, quan va arribar a la seva 

màxima altura (50 cm). Les sabates podien ser tancades o obertes pel taló, més 

escotades o menys, i amb la punta de totes formes possibles. Durant tot el segle XVII i 

XVIII les sabates es continuaven fabricant amb un formó recte, és a dir, que encara no 

es diferenciava entre la forma del peu dret i l’esquerra, simplement es feien dues 

sabates iguals i s’esperava que amb l’ús adoptés la forma del peu. Seguien sent un 

símbol de classe i els monarques continuaven dictant la moda d’aleshores.  

En el segle XVIII, les sabates van presentar vàries formes i peculiaritats. Fins ben entrat 

el segle, els chapines era el que es portava. Tot i així uns altres tipus de sabates 

començaven a emergir per a esdevenir populars. 

Jesús García Navarro escriu per El Modelo del Mes, presentat en el Museo del Traje de 

Madrid el juny de 2006: “Les sabates femenines es caracteritzaven per el seu taló alt, 

corbat i situat sota el pont del peu. Amb punta estreta i tancada tota l’empenya per 

una llengüeta, es tanca per les orelles mitjançant llaços o sivelles. Destaquen per la 

seva elegància i adaptació a la moda del moment. Estan realitzats en general amb 

luxoses teles de seda o lli, però també es fan de pells fines.”. Durant la major part del 

segle XVIII, les sabates de dona eren de tela, generalment de seda brodada o 

(Fig.  41) Chapines, 1580-1620 
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espolinada. A vegades s’utilitzaven una mena de fundes de cuir per a protegir la tela. 

No obstant, no era habitual portar el vestit i les sabates de conjunt, ja que sobretot a 

principis de segle les sabates quedaven cobertes per la faldilla. García Navarro també 

explica: “Com a element decoratiu d’aquestes sabates destaquen les sivelles, que es 

convertien en l’adorn principal. Les trobem de diferents mides i formes; n’hi ha de 

metall, pels més poderosos de plata i or; gravades, amb pedres precioses encastades o 

adornades amb estràs o cristall tallat sobre el seu marc.”  

Juntament a aquestes sabates també trobem les sabatilles, que eren planes i amb una 

sola molt fina, o les botines, que arribava fins als turmells. A mitjans de segle van 

aparèixer les chinelas, fetes inicialment 

com una sabata còmode d’estar per casa i 

amb el taló al descobert, que van anar 

agafant fama fins convertir-se en la sabata 

de moda. A partir de la segona meitat del 

segle XVIII, el taló va disminuir i l’escot de 

la sabata es va ampliar.  

El calçat era una peça de luxe, ja que es deteriorava amb gran facilitat; era difícil que 

un parell de sabates durés més d’un mes, per tant el seu ús era exclusiu per a les 

classes més benestants. La resta de la població utilitzava espardenyes, avarques o 

simplement anaven descalços, especialment els nens. 

Va ser la Revolució Francesa que va canviar radicalment la forma de les sabates. La 

cerca d’una sabata còmoda va fer que el taló perdés la seva altura fins quasi 

desaparèixer, donant lloc així a les sabates planes com els escarpins o ballarines i les 

sandàlies de tires creuades. La utilització del calçat no es va generalitzar fins a la 

Revolució Industrial, quan apareixen nous models i maneres de fabricar el calçat. La 

fabricació en sèrie de sabates les fa molt més accessibles i dona la possibilitat a més 

individus de disposar de calçat diferent segons l’activitat a realitzar. Encara que al segle 

XVIII s’incorporés una unitat pròpia per a la mesura del calçat, no és fins al 

desenvolupament de la producció en massa de finals del segle XIX que el punt (unitat 

de mesura del calçat) comença a utilitzar-se i a tenir importància dins la industria del 

calçat. Algunes modes a destacar dels segles XIX i XX serien les sabates Oxford, amb un 

(Fig.  42) Chinelas 
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(Fig.  43) Stilettos 

estil elegant de finals del segle XIX, o els stilettos, els talons d’agulla 

originats al 1952 que van tornar a posar de moda un estil femení i 

seductor.  

Encara que passin més desapercebuts, les sabates també 

formen part de la moda i per tant un reflex dels ideals, 

estereotips i prioritats de cada societat i de cada època. 

Cada tipus de sabata és representativa de la funció que ha de dur a terme, i existeixen 

de tantes formes com necessitats hi ha. 

 

5. Elaboració del projecte 

La part pràctica del treball és confeccionar jo mateixa un vestit a la francesa intentant 

reproduir els vestits del segle XVIII, sense interpretacions.  

Com s’ha pogut veure en el cos del treball, el vestit a la francesa conta amb deu peces 

diferents de les quals en confeccionaré nou, exceptuant les sabates. Cada peça té el 

seu procés de creació, és a dir, que s’ha de dur a terme el disseny, el patronatge i la 

confecció de cada una d’elles individualment. Totes són diferents, ja sigui en el patró, 

els materials o la manera de cosir-la, així que, per a poder fer la vestimenta completa 

són necessaris uns coneixements previs sobre costura i confecció.6 

 

5.1. Disseny 

El disseny és l’esbós o esquema que es fa abans de concretar la producció d’alguna 

cosa. Requereix de dues parts: una primera representació mental, i la plasmació 

d’aquesta idea en algun format gràfic per a mostrar i exhibir com serà l’obra que es 

planteja fer. Per tant, alhora de fer el disseny, no només es tenen en compte els 

aspectes estètics, sinó també les qüestions més funcionals i tècniques, que permetran 

llegir el disseny en la seva totalitat i no deixaran marge per la improvisació. El disseny 

                                                           
6 Mostres del procés d’elaboració als annexos 
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agrupa i plasma totes les idees necessàries per a dur a terme posteriorment la peça en 

qüestió. Cada objecte o peça diferent compta amb el seu disseny propi on s’expliquen, 

sigui dibuixat o escrit, les característiques d’aquella peça en concret. Tot i haver de ser 

molt clars, objectius i ordenats a l’hora de fer un disseny, aquesta és la part més 

creativa del procés i la que requereix més inspiració. 

En el meu cas, al fer una reproducció d’un vestit d’època, 

no tenia tant marge de creativitat a l’hora de fer el 

disseny de les peces, ja que havien de ser com les 

originals. Tot i així, en moltes peces si que he tingut una 

mica més de llibertat a l’hora  de triar els colors, 

estampats i guarnicions que hi volia posar. En el cas de la 

camisola, els enagos o el tontillo, el disseny no podia 

tenir variacions respecte els models originals, ja que eren 

peces bàsiques i la majoria que es feien a l’època eren 

semblants. En el cas de les mitges, per exemple, vaig 

tenir més llibertat a l’hora d’escollir el color que volia o el brodat que més m’hi 

agradava, però la forma de la peça, la llargada o el material eren decisions que jo no 

podia prendre. Em vaig decantar per fer-los de color vermell, ja que a l’època les 

mitges es solien fer de colors molt vius i sense tenir en compte si combinaven, amb un 

brodat blanc a la zona del rellotge. La cotilla va ser una peça molt especial, ja que la 

varietat de cotilles diferents de l’època em va permetre ser més creativa en el moment 

de fer el disseny. Podia decidir si la volia oberta o tancada per davant, el color de la 

cotilla i el forro, la quantitat i la disposició de les barnilles, si volia tirants fixes o 

ajustables, si m’agradaven les pestanyes inferiors, la quantitat de ullets, etc. Vaig agrair 

aquesta flexibilitat a l’hora de dissenyar la cotilla que, per a mi, és de les peces més 

representatives i que més tenia ganes de fer. Finalment vaig decidir fer-la oberta per 

davant i amb els tirants ajustables, ja que després em seria més fàcil posar-me la jo 

sola. Els teixits els vaig decidir al moment d’anar a comprar la tela, però sabia que volia 

que fos amb tons càlids i suaus, llisa de la part exterior i amb el forro estampat. El 

nombre d’ullets i el cordó vaig decidir-ho durant la confecció. En el cas de les 

butxaques, jo tenia clar que ho volia fer amb la tècnica del patchwork, ja que era una 

(Fig.  44) Disseny de la chemise 
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tècnica que mai havia provat i per la qual tenia molta curiositat. Així que vaig decidir 

que les faria amb els retalls de cotó estampat que trobés, ja que seria el més 

versemblant respecte al segle XVIII. Vaig fer un disseny de triangles i quadrats que 

semblava un molinet. Dissenyar el vestit exterior va ser el més complicat. És el que em 

permetia més llibertat en quan a teles i guarnicions però menys en la forma i el patró. 

Sabia que no el volia molt carregat 

de volants, així que a la faldilla 

només en vaig posar un de molt 

ample a la part inferior, al peto un 

altre que el travessava per el 

centre de dalt a baix, i a la capa un 

parell de volants frunzits a cada 

costat de la vora interior. Les 

mànigues vaig decidir que només 

n’hi posaria dos perquè es veies l’efecte de les mànigues pagoda. Un cop decidida la 

ubicació i la quantitat dels volants vaig passar a pensar en les guarnicions, que tampoc 

en volia moltes. Havia vist en moltes fotografies de vestits a la francesa que en el peto 

solien dur llaços, així que vaig optar per posar-ne tres en el meu peto, de gran a petit. 

Em va costar molt decidir el teixit del vestit. Com que sabia que seria complicat trobar 

una tela que s’adeqüés al que jo necessitava, no em vaig posar restriccions per al color 

o l’estampat, simplement que fossin tons pastels, semblants als del rococó. Vaig 

decidir la tela que faria servir a la botiga de teles, en funció al preu i a la quantitat de 

tela que disposaven. Després de mirar molts tafetans, que no em van acabar de 

convèncer, em vaig decidir per un brocat blau cel amb un motiu florejat daurat clar. 

Tot i així em vaig arriscar bastant ja que no sabia molt bé com tractar aquella tela. 

Tot i les improvisacions a l’hora de decidir els teixits o algunes distribucions, vaig mirar 

de tenir clar el disseny de la peça abans, encara que en moltes ocasions, si el procés 

sencer el porta a terme una sola persona, poden haver-hi modificacions posteriors al 

disseny. 

  

(Fig.  45) Disseny del vestit 
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5.2. Patronatge 

El següent pas és el patronatge. Entenem com a patronatge a l’activitat de dissenyar i 

adaptar patrons. Un patró és una plantilla feta sobre paper (de Manila, o paper kraft) 

per després ser copiada sobre el teixit i que, unides les unes amb les altres, ens quedi 

la peça desitjada. 

Abans de començar amb el patronatge és necessari saber les mides del cos per el qual 

s’ha de fer la peça en qüestió. De manera que, en una fitxa, vaig apuntar totes les 

mesures necessàries que em van ajudar a prendre, ja que vaig decidir fer-me el vestit a 

la meva mida. El patronatge és la part més tècnica del procés de creació, i es 

requereixen uns coneixements que no tinc. Així que per a poder fer els patrons de 

totes les peces vaig necessitar vàries ajudes.  

En el cas de la chemise, els enagos i les butxaques vaig 

poder fer el patró jo mateixa a partir de les peces que 

veia amb imatges a través dels llibres o d’Internet. Per a 

la chemise em vaig informar de com era el patró que es 

feia servir a l’època i em va sorprendre bastant la forma. 

El patró constava de dos rectangles llargs centrals, un 

davant que tenia la forma del coll, i un darrere, que se’ls 

col·locaven un quadrat a cada costat amb la llargada que 

es vulgui la màniga. Després se li afegien dos triangles 

rectangles a la part de baix de cada rectangle llarg, un a 

cada costat amb l’angle recte cap a dins. Finalment, una 

peça petita i quadrada que es deia gusset anava situada 

sota les mànigues, a la part de les aixelles, per a donar 

més mobilitat al braç. Per als enagos vaig agafar un 

rectangle de l’amplada de la tela i vaig calcular 

l’amplada de cada plec per a què el rectangle es pogués 

ajustar a mitja cintura. Per les butxaques simplement 

vaig agafar el disseny que havia fet i el vaig passar a la 

(Fig.  47) Patronatge dels paniers 

(Fig.  46) Patronatge de la 
chemise 
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mida real que el volia. Per a fer les mitges vaig buscar patrons ja fets a Internet, i el que 

vaig triar va ser el patró “Rosalie” de la pàgina web The Dreamstress portada per la 

Leimomi Oakes, ja que em va semblar el que aconseguia una forma més semblant a la 

de les mitges del segle XVIII que altres, a més d’estar molt ben explicada la impressió i 

utilització del patró. Per a la cotilla vaig utilitzar un patró ja fet que em va facilitar la 

meva professora de costura i que després em va ajudar a adaptar-lo a les meves mides 

i al disseny que abans havia fet jo. Per a la 

resta de peces, les més complexes (el 

tontillo i el vestit exterior), vaig fer servir 

els patrons número 8578 i 8579 de 

Simplicity per a American Duchess que 

també em va facilitar la meva professora. 

Aquests patrons, com la majoria de 

patrons domèstics ja fets, venen amb 

vàries talles estàndard i amb una guia de talles. Tot i copiar els patrons de la meva 

talla, van ser necessaris alguns canvis per tal que el vestit em quedés ben entallat.  

Per acabar de comprovar els patrons, en peces com la cotilla o el cos de la capa, vaig 

fer una glasseta en cotó. Això significa que vaig comprovar el patró en un teixit ordinari 

com el cotó que em permetés equivocar-me i així rectificar els errors del patró perquè 

després, al tallar-lo sobre el teixit bo, quedi la peça tal i com vull. 

 

5.3. Confecció 

La confecció és el darrer pas del procés de fabricació d’una peça. És el moment en què 

es tallen els patrons sobre el teixit i es cusen els uns amb els altres, de manera que 

quedi la peça formada.  

Abans de posar-se amb la confecció cal assegurar-nos que tenim els materials 

necessaris com, per exemple, les teles. Cada peça està feta d’un teixit diferent, de 

manera que s’haurà de confeccionar de manera diferent. A continuació hi ha una taula 

(Fig.  48) Patronatge del vestit 
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de preus on s’hi troben les despeses amb tela i articles de merceria per a la confecció 

del vestit a la francesa7: 

La chemise està feta amb una batista blanca, ja que havia de recordar al màxim les 

camisoles de lli que duien a l’època. Per a marcar el patró 

vaig utilitzar un bolígraf tèrmic, ja que al planxar es borra i 

queda la peça neta. Un cop tallades i cosides les peces vaig 

sobrefilar-les amb una puntada de zig-zag perquè la tela no 

es desfilés. Les vores del coll, de les mànigues i les inferiors 

les vaig fer el més primes possibles, perquè quedessin uns 

acabats fins. Les butxaques van costar una mica més. Un 

cop vaig haver trobat els retalls de cotó estampat 

necessaris els vaig retallar amb les formes que havia 

dissenyat amb un marge de costura de mig centímetre. 

Quan vaig tenir la trama de cada butxaca, la vaig cosir a les 

altres peces i ho vaig ajuntar amb el forro mitjançant un biaix. Ambdues butxaques van 

cosides a una llarga beta que permet fer, com a mínim, un parell de voltes a la cintura. 

Per als enagos vaig fer servir un cotó encunyat blanc. La confecció va ser molt senzilla, 

simplement vaig fer els plecs de la part superior tant de davant com de darrere i els 
                                                           
7 En el cas dels materials valorats en 0€, es tracten de materials reciclats d’antics projectes, trobats a 
casa o cedits per l’Escola de Qstura 

(Fig.  49) Taula de les quantitats invertides en cada peça del projecte 

PEÇA TOTAL

Sarga Tela fora Forro Ullets Cordó Biaix Barnilles

10,41 3 13,05 12 0 0 0 38,46

Batista

15 15

Cotó Beta 1 Beta 2 Barnilles

0 0,3 0 0 0,3

Cotó Tela 1 Tela 2 Tela 3 Beta Biaix

0 0 0 0 1,99 0 1,99

Cotó picat Beta

18 2,6 20,6

Punt Cinta Brodat

17 1,44 2,44 20,88

Brocat Encaix

83,3 0 83,3

Sabates Rulo

9,99 4,99 14,98

Total vestit 195,51

MATERIALS

Altres

Cotilla

Chemise

Tontillo

Butxaques

Enagos

Mitges

Vestit

(Fig.  50) Puntada en zig-zag 
de la chemise 
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vaig unir pel lateral deixant una obertura per accedir a les 

butxaques. La part dels plecs també va lligada a una beta que 

lliga els enagos ala cintura. Per a les mitges vaig fer servir 

punt vermell. Vaig seguir els passos de la pàgina web The 

Dreamstress, d’on vaig aconseguir el patró, i després vaig 

cosir-hi una punta en vertical a l’exterior del turmell per 

imitar els brodats del rellotge. La confecció de la cotilla va ser 

llarga. Vaig acabar triant una tela daurada llisa amb una mica 

de brillo per l’exterior i un forro ocre i marronós amb un 

motiu floral. Per la cotilla també es necessitava una sarga per 

a posar entre el forro i el teixit exterior i unes barnilles de canya. Després d’haver fet la 

glasseta i d’haver tallat el patró a les teles, vaig cosir els canals per els quals anirien les 

barnilles, que seguidament vaig col·locar. Un cop tot posat correctament, vaig ajuntar 

la part de les barnilles amb el forro mitjançant un biaix color salmó. Després només 

quedava fer els ullets i posar-me’l. El tontillo el vaig fer amb un cotó bàsic i seguint els 

passos que t’indicaven en el llibre The American Duchess Guide to 18th Century 

Dressmaking: How to Hand Sew Georgian Gowns and Wear Them With Style. Aquest 

llibre també el vaig seguir per a confeccionar el vestit exterior. La confecció de la 

faldilla era molt senzilla, igual que la dels enagos, i la del peto també era bastant fàcil, 

tot i que comptava amb un parell de capes de sarga a sota el teixit exterior i algunes 

aplicacions que van fer la seva 

confecció més entretinguda. La capa, 

en canvi, és una peça molt complexa 

que em va costar molt més entendre 

el seu muntatge. Primer s’ajuntaven 

les peces del forro del cos que eren 

de cotó. Llavors es cosia el cos i la 

capa exterior que s’ajuntava amb el 

forro. Finalment s’hi afegien les 

mànigues i les guarnicions.  

(Fig.  51) Confecció de les 
mitges 

(Fig.  52) Confecció de la faldilla 
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Tot i seguir les indicacions a l’hora de la confecció, hi havia algunes vegades que 

actuava de manera intuïtiva. És a dir, feia el següent pas sense mirar cap referència, 

només perquè em semblava oportú.  

En acabar la confecció d’una peça la qual portes seguint tot el procés de producció, 

sents quelcom molt difícil de descriure, un sentiment d’orgull i satisfacció, a la vegada 

que un petit buit per a l’absència de feina. Tens ganes de mirar-la, però també de 

posar-te-la. Així amb les nou peces. 

 

5.4. Com vestir-se 

El procés de vestimenta al matí era molt llarg, a les classes aristòcrates era quasi com 

un ritual. Deixant de banda el cas excepcional de la reina, una dama que formés part 

de la noblesa necessitava com a mínim una donzella que l’ajudés a l’hora de vestir-se. 

Les dones es despertaven amb la chemise com a única roba interior. En alguns casos 

podien utilitzar una camisola diferent per a dormir, 

però per a la majoria de dones era la mateixa. La 

següent peça que incorporaven a la seva vestimenta 

eren les mitges. Les mitges es portaven de colors vius i 

sense tenir en compte l’harmonia amb la resta del 

vestit. Arribaven fins sobre el genoll i es lligaven amb 

una cinta perquè no es moguessin. Es podien lligar tan 

per sobre el genoll, que era el més correcte, com per 

sota, que era més pràctic a l’hora de caminar o ballar. 

Després de les mitges es posaven les sabates, ja que si 

se les col·loquessin al final resultaria més complicat 

arribar al peu per a cordar-se-les. Tot i així, si disposaven de donzella, no era 

d’estranyar que se les posessin al final de tot. Les sabates eren de tela, amb un taló 

baixet, gruixut i corbat, i anaven lligades a la part davantera majoritàriament amb una 

sivella o amb una llaçada. Un cop tenien els peus vestits, començaven a vestir el cos. El 

primer de tot, a sobre la chemise, era la cotilla. A les classes més benestants, la cotilla 

(Fig.  53) Les mitges es lligaven 
amb una cinta sobre els genolls 
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només es cordava per darrere, ja que era un símbol de que disposaves de personal que 

la te la cordés per tu. La cotilla s’estrenyia fins al punt adequat en que la dama 

aconseguia la forma desitjada però sense que se li presentessin grans complicacions a 

l’hora de respirar, ja que havia d’anar amb ella tot el dia. Un cop ajustada la cotilla, es 

posaven les butxaques. Les butxaques anaven separades de la resta de la 

indumentària, i es podia accedir a elles a través d’unes obertures laterals de les 

faldilles i enagos. Es portaven als costats 

dels malucs lligades amb una cinta a la 

cintura. Sobre les butxaques hi trobem 

els enagos. Eren una mena de faldilla 

interior que anava també agafada a la 

cintura amb cintes. Al damunt s’hi posava 

el tontillo, o l’estructura que hi hagués en 

aquell moment, agafada amb betes a la 

cintura. El tontillo o panier presentava 

també unes obertures laterals que et 

permetien arribar a les butxaques. Un cop tenien posades totes les peces interiors que 

les permetien adoptar la figura que volien, passaven al vestit exterior. El primer era la 

faldilla, que es posava per sobre el cap, i vestida sobre el tontillo li feia agafar una 

amplada extra considerable. Com els enagos, la faldilla es lligava a la cintura amb dues 

cintes, una de la part de davant i l’altre de la par de 

darrere, que permetien ajustar-la segons la cintura i 

també formaven aquestes obertures per arribar a les 

butxaques. La faldilla solia quedar dos o tres 

centímetres per sobre el terra, contant l’elevació dels 

talons. La penúltima peça a posar-se era el peto. El 

peto s’aguantava amb agulles de cap a la cotilla i la 

seva funció era cobrir el buit davanter que deixava la 

capa. Les sis petites pestanyes de lli que en sortien 

són les que permetien que s’agafés a la cotilla i es 

quedés fixat. Per últim es posava la capa. Es posava 

(Fig.  54) El tontillo o panier ajudava a alçar la 
faldilla 

(Fig.  55) El peto es sostenia amb 
agulles a la cotilla 
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com si fos un abric, primer les mànigues i després s’acabava d’acomodar. Les mànigues 

quedaven entallades amb els volants a l’alçada dels colzes, el cos arrapat a la forma de 

la cotilla i la cua que queia gràcies als plecs Watteau de l’esquena. La capa es sostenia 

semblant al peto, amb agulles de cap es subjectava en aquest, tot i que podia haver-hi 

vestits que presentessin un mecanisme de tancament més elegant que les agulles de 

cap. Un cop agafada la capa i acomodat tot el vestit era el moment dels complements. 

El collar, els guants, la perruca, el barret, el maquillatge, de tot per a acabar de 

complementar la vestimenta exuberant i recarregada del segle XVIII. 

5.5. Fotografies finals 

 

  

(Fig.  56) 
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(Fig.  57) 
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(Fig.  58) 
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(Fig.  60) 

(Fig.  59) 
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(Fig.  61) 
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Conclusions 

Com bé s’ha pogut veure al llarg del treball, la indumentària al segle XVIII no era ben 

bé senzilla, sinó més aviat el contrari. Tot i així, gràcies a aquest treball he pogut 

indagar i conèixer a fons aquesta vestimenta tan peculiar i característica i elaborar amb 

èxit el meu propi vestit de l’època. 

Encara que també cal tenir en compte tota la recerca d’informació teòrica, el gran 

repte d’aquest treball era el projecte pràctic que s’ha dut a terme: el disseny, 

patronatge i confecció d’un vestit a la francesa propi. No ha estat un procés fàcil. Era 

des de bon principi un objectiu molt agosarat que necessitava dedicació i esforç, ja que 

eren nou peces a elaborar. De fet, a l’inici del treball no contemplava la possibilitat de 

fer tot el vestit, sinó que em vaig plantejar fer només la roba interior i l’estructura 

interna, ja que era el que em generava més curiositat de la vestimenta d’èpoques 

passades. Però la confiança i motivació que em va donar la gent del meu voltant, i jo 

mateixa a mesura que m’anava endinsant més en el treball, van fer que em plantegés 

seriosament confeccionar el vestit sencer. M’hi vaig haver de posar de seguida, perquè 

una feinada com aquesta necessitava el màxim de temps, i vaig començar per les peces 

interiors fins a acabar amb el vestit a la francesa. Eren moltes peces per un període poc 

prolongat, però el fet de posar-me a cosir tan aviat m’ha fet acabar a temps. 

Com tot projecte també hi ha hagut complicacions i dificultats. Pel camí he hagut de 

descosir molt, canviar moltes agulles de màquina, refer molts patrons i tirar molta tela 

a la brossa. Hi ha hagut moments en què veia com el temps se’m tirava a sobre i 

m’obligava a abandonar peces o apartats que m’hagués agradat fer (i que no descarto 

fer en un futur per a complaença personal). Tot i així, aquestes experiències 

aparentment negatives són el que al cap i a la fi li donen emoció al projecte i que fan 

que t’hi esforcis i impliquis més, ja que també t’ajuden a valorar el que sí que pots dur 

a terme. Cal tenir en compte, per exemple, que en el meu cas disposava de màquina 

de cosir, màquina de sobrefilar (encara que he mirat de fer-la servir només en casos 

excepcionals) o teixits de polièster i elastà que ajuden a l’hora de confeccionar les 

peces d’una manera més ràpida i econòmica. Amb això vull dir que, malgrat els 

contratemps que he pogut tenir, l’elaboració d’un vestit d’aquestes magnituds al segle 
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XVIII requeria temps i diners en moltíssima quantitat que jo he pogut reduir gràcies a 

totes les facilitats que tinc ara. 

De les nou peces que he elaborat, n’hi ha que han suposat més senzilles de fer i 

d’altres que no tant, però totes formen part del tot que representa aquest projecte. 

Quan acabes una peça que has fet tu mateixa (així com qualsevol altre producte fet per 

un mateix), l’has pensat, l’has portat a la tela, l’has cosit i finalment la tens a les teves 

mans a punt per posar-te-la, és indescriptible la sensació de satisfacció que et 

produeix. Així però, elaborar nou peces en vuit mesos fa que aquesta satisfacció que 

sents no el pugui gaudir tant com si fessis una peça independent. Tot i així la suma de 

totes les petites satisfaccions de cada peça fan que, a l’acabar amb totes elles i veure el 

vestit complert sentis una alegria i un orgull grandiós. És una sensació molt bonica i 

que t’emplena molt. De fet, el que em sap greu és no haver-ho allargat més, perquè, 

tot i que acabar-ho és molt alleujant, jo he gaudit molt del procés i de cada moment en 

que estava fent això que tant m’agrada que és cosir. 

Aquest treball m’ha estat l’excusa perfecte per, d’una banda, informar-me i indagar 

sobre una època com el segle XVIII que, tot i que en tenia una breu idea, sempre havia 

volgut saber més sobre l’extravagància i protocols de la cort de Versalles o la 

desigualtat social d’aquell moment; i de l’altra banda, dur a terme el meu primer gran 

projecte en referència a la moda i a la confecció, un propòsit que tenia des de fa temps 

però que mai trobava el moment adequat. Aquest treball m’ha permès ajuntar aquests 

dos temes que m’encanten: la història i la moda. 

Així que si em donessin la oportunitat, tot i l’estrès i frustracions que hi ha hagut pel 

camí, tornaria a fer encantada aquest treball de recerca, no només per tot el que he 

fet jo, sinó també per tot el que m’ha aportat a mi. Ha estat un treball bastant 

introspectiu, en el sentit que m’ha ajudat a conèixer-me millor. Des d’un punt de vista 

acadèmic, m’ha servit per consolidar el meu mètode de treball i redacció, a entendre 

com em va bé organitzar-me i a practicar en tot això. Des d’un punt de vista més 

personal, m’ha ajudat a adonar-me d’allò al que m’agrada dedicar-me i a posar-me a 

prova a mi mateixa. Tot i tractar-se d’un treball més aviat individual, no m’ha impedit 

que visqués, gràcies a ell, moments realment peculiars i insòlits, com ballar un vals 
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vestida del segle XVIII, o establir converses realment interessants amb venedors de 

botigues de teles. 

Ha estat una experiència fascinant i gràcies a la qual he pogut dur a terme un vestit a la 

francesa del segle XVIII, un objectiu que no em podia imaginar arribar-hi i que ara puc 

dir, orgullosa, que ho he aconseguit, i amb èxit.  
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Agraïments 

Aquest treball no hagués estat possible sense aquestes persones que m’han ajudat 

d’una manera o altra durant el procés. 

Primer de tot, donar les gràcies al meu tutor del treball de recerca per seguir-me i 

aconsellar-me durant tot el procés del treball. 

També vull donar les gràcies sobretot a la meva professora de costura, Cristina Ayala, 

que des del primer moment va apostar pel projecte i que tant m’ha ajudat facilitant-

me patrons i materials; i a l’Escola de Qstura, per deixar-me fer ús de les seves 

instal·lacions, a més de tots els coneixements de moda i confecció que m’han fet 

assolir al llarg de tots aquests anys que porto amb ells. 

Agrair a la meva mare, àvia i família en general per l’interès i confiança en el treball i 

per no posar-me cap impediment moral i econòmic a l’hora de dur a terme aquest 

projecte. 

També agrair a la Sònia Carreras per les fotografies del procés i el seu suport 

incondicional, a la Carla Serrat per la disposició amb què va acceptar encarregar-se de 

la perruqueria i el maquillatge a última hora i a Sergi Batlle per a les fotografies finals 

on va saber plasmar l’essència del vestit tan bé com sap fer ell. 

Gràcies a tots ells i a tota la gent que ha confiat en mi i en aquest projecte. 
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Annexos 

Les mostres del disseny, patronatge i confecció del projecte es troben al 

portadocuments adjunt. 


