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La formació del vestit típic català

vestit de pagès, trajo de pagès, trajo típic, trajo típic de pagès, vestit típic, 
vestit típic de pagès, indumentària de pagès, trajo d’època, indumentària 
típica, vestit folklòric, vestit tradicional, indumentària popular, 
indumentària tradicional, vestit de català.
Dels llibres d’actes de l’Esbart Català de Dansaires

A partir de l’inici del segle xx, a Barcelona i altres 
indrets de Catalunya neix la preocupació per la 
dansa popular catalana i es creen els primers 
grups de dansaires per aprendre i mostrar el pa-
trimoni coreogràfic català de la mà de persones, 
la majoria homes, amants de les tradicions, la 
música i la dansa: Enric Vigo, Aureli Capmany, 
Joan Rigall, Rafael Tudó i altres.

L’Esbart Català de Dansaires neix a Barcelona 
l’any 1908, fundat per Rafael Tudó a la Riera de 
Sant Joan, carrer a punt de desaparèixer amb 
l’obertura de la Via Laietana. En aquest ambient 
urbà, es constitueix l’entitat per part d’una colla 
de persones amants de la dansa, amb l’objectiu 
de «1r La finalitat del Esbart Català de Dan-
çaires es estudiar y donar á conèixer los balls 
populars y artistichs nacionals y estrangers, 
per parelles d’abdós sexes», segons consta als 
Estatuts de l’Esbart Català de Dansaires, signats 
a Barcelona el dia 8 de juliol de 1908. 

Per les mostres de dansa que presenta, segons les 
fotografies conservades, els balladors i les balla-
dores van vestits de carrer. A partir de l’any 1910, 
i a petició de les associacions i administracions 
que els encarreguen una ballada, els dansaires es 
vesteixen «de pagès», amb roba de lloguer. 

L’any 1916, l’Esbart Català de Dansaires confec-
ciona les primeres peces de roba en propietat per 
vestir els dansaires, fent realitat el projecte ideat 
ja l’any 1912. La iniciativa de l’Esbart Català de 
Dansaires és imitada per altres associacions, com 
ara l’Esbart Folklore de Catalunya sota les direc-
trius de Rossend Serra i Pagès (1908) o l’Esbart 
Dansaire de Rubí (1923).

Amb aquest projecte, l’Esbart Català de Dan-
saires contribueix a la formació de l’anomenat 
vestit típic català justament en el moment en què 
el vestit popular a l’antiga desapareix gairebé del 
tot a Catalunya.
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A Catalunya els homes i les dones canvien de 
manera de vestir a partir de finals del segle xviii, 
a mesura que avança el segle xix fins entrat el 
segle xx. El vestit a l’antiga que era d’ús comú 
es caracteritza, per als homes, en una camisa de 
tireta, calces sota genoll que se subjecten a la 
cintura amb la faixa, armilla amb solapes i gec, 
calcen espardenyes de vetes o esclops i es tapen 
el cap de manera general amb barretina.En les 
ocasions de festa usen gec, a joc o no amb les 
calces, que arriba més avall de la cintura fins a 
l’arribada de la moda francesa, gambeto o capa.

Les dones porten un gipó, cos o brusa amb 
mocadors grans a les espatlles que les cobrei-
xen del coll fins més avall de la cintura i faldi-
lles llargues i folgades, més o menys gruixudes 
segons el clima, amb davantal tant a casa com 
al carrer; el cap va tapat sempre amb mocador 
i en alguns indrets o ocasions damunt porten 
caputxa, i calcen espardenyes o esclops.

Progressivament, especialment a les zones 
urbanes o industrials, aquesta manera de vestir 
se substitueix, per als homes, pel pantaló llarg, 
l’armilla sense coll alçat damunt de camisa amb 
coll o sense i l’americana. Les peces femenines 
segueixen cada cop més les línies generals que 
marca la moda i així s’adopten les mànigues més 
amples a finals de segle xix o s’escurcen les faldi-
lles, entrat ja el segle passat.

Els vestits populars a Catalunya  
a principi del segle xx

De mica en mica, les peces del vestit antic se subs-
titueixen, amb temps i no totes simultàniament, 
per les de la nova manera de vestir que segueix 
cada cop més les línies generals de la moda. A 
principis del segle xx ja només queda el vestit antic 
a les zones menys comunicades de Catalunya.

A Barcelona, als inicis del segle xx, el vestit a 
l’antiga pràcticament ha desaparegut del carrer; 
els homes acostumen a anar vestits amb panta-
lons llargs de pana o de cotó, camisa llisa, clara 
o fosca, o de ratlles ajustada a la cintura amb la 

Fabricante.

Menestrala.

Museu del Disseny de Barcelona. Centre de Documentació.

faixa i al damunt porten l’armilla o usen la brusa 
fosca llarga, cordada al davant i amb butxaques; 
la peça externa més comuna és l’americana. Les 
espardenyes són el calçat més habitual en els 
obrers i treballadors en general. 

Les dones encara porten brusa, cosset o gipó a la 
moda, la majoria amb un mocador que els tapa 
el tors, faldilles amples i llargues amb davantal al 
damunt; el cap es cobreix amb un mocador i als 
peus calcen majoritàriament espardenyes.
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Armilla de vellut.

Detall dels botons que corden els baixos de les calces.

Calces de vellut negre cordades a la manera anomenada 
de davantal.

Museu Etnològic de Barcelona. Museu Etnològic de Barcelona. Centre de Documentació de la 
Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals.

Lérida. Paysans de la province.Tipus populars. Centre de Documentació de la 
Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals.

Calces i armilla del Sr. Aguilà de Flix datat entre 1870 i 1880.  
Donatiu de Teresa Aguilà. Fotgrafies: Pep Herrero.
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La indumentària dels esbarts dansaires 
Un dels col·lectius que en la seva indumentària 
usen peces de roba procedents de la manera de 
vestir popular dels tres segles anteriors són els 
de balladors i balladores dels anomenats esbarts 
dansaires. Per això és estesa l’opinió que els 
esbarts dansaires van vestits segons la manera 
tradicional de vestir dels homes i dones de Ca-
talunya. 

Aquesta afirmació, sense ser del tot incorrecta, 
no és certa. Com tampoc ho és l’afirmació que la 
indumentària tradicional es conserva i es manté 
en els esbarts dansaires, malgrat que té el seu 
fonament històric. Abans de fer-ne un repàs, 
però, cal precisar les expressions com vestit 
típic, indumentària tradicional, vestit tradicio-
nal, vestit folklòric i altres de semblants, que són 
recents malgrat que poden tenir els seus antece-
dents en l’anomenat vestit històric, que s’ha usat 
sempre per designar que algú es vesteix a sem-
blança d’èpoques històriques anteriors. 

La idea que els esbarts dansaires són els conser-
vadors de la indumentària popular té la seva justi-
ficació en el fet que és aquest el col·lectiu que més 

ha optat per la indumentària històrica. És cert que 
en alguns esbarts la manera de vestir té fonament 
totalment històric i les peces són correctes en el 
tallat, les línies i els colors, tendència que coinci-
deix amb aquells grups que mantenen una manera 
de ballar històrica. El precursor d’aquesta manera 
de vestir és l’Esbart Català de Dansaires que ho fa 
així des de l’any 1910 amb roba de lloguer i des de 
l’any 1916 amb roba en propietat. Avui manté el 
tall i la línia d’aquells primers vestits que a hores 
d’ara ja tenen cent anys.

Abans de l’adopció de la manera de vestir antiga 
per l’Esbart Català de Dansaires hi ha alguns 
antecedents. A Cardedeu l’any 1902, una colla 
d’amics, nois i noies, de famílies acomodades 
que estiuegen en aquesta població, es troben 
per ballar l’Espolsada, fet que és fotografiat i 
filmat. Les parelles de balladors i balladores no 
van vestits segons la moda del moment, sinó que 
algunes van vestides a l’antiga. Els homes duen 
calces curtes, gecs, mantes, barretines i altres 
peces, mentre que les dones van vestides amb 
faldilla ampla, cos, davantal, mocador de pit i ret.

Fundació de l’Esbart Català de Dansaires 
i signatura dels estatuts el dia 8 de juliol.

Presentació de l’Esbart Català  
de Dansaires a la Sala d’assaig del Palau 
de la Música Catalana amb presència  
de l’alcalde Albert Bastardes  
el dia 23 d’agost.

Primera mostra pública de danses  
al Palau de Belles Arts de Barcelona  
el dia 20 de setembre.

1908
L’Esbart Català de Dansaires lloga 
el material necessari per l’execució 
dels balls: panderetes, cintes, etc.

1909

vestit de pagès, trajo de pagès, trajo típic,  
trajo típic de pagès, vestit típic, vestit típic de pagès, 
indumentària de pagès, trajo d’època, indumentària 
típica, vestit folklòric, vestit tradicional, 
indumentària popular, indumentària tradicional, 
vestit de català, ...

L’Esbart Català de Dansaires comença 
a comprar el material necessari per 
l’execució dels balls: almorratxes, 
barretines, etc.

Per primera vegada es lloguen “vestits 
de pagès” per la mostra de danses del dia 
15 de maig a les Festes de la Primavera 
organitzades per l’Ajuntament de 
Barcelona al Palau de Belles Arts.

1910

Dels llibres d’actes de l’Esbart Català de Dansaires

De pagès a típic:  
cent anys dels vestits  
de l’Esbart Català de Dansaires
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1908-1910. Els inicis
A l’Esbart Català de Dansaires, a partir de la fundació i del primer acte públic amb 
una mostra de danses executada a la sala d’assaig del Palau de la Música Catalana, 
en els primers anys, els balladors i les balladores vesteixen de carrer, mudats i amb 
certa uniformitat, tant en el tipus de peces que duen com en els colors.

Els homes duen un tern contemporani de pantalons llargs i americana, sobre camisa 
clara amb llacet al coll; el cap queda cobert per la barretina de teula. Les dones 
porten cos i faldilla llarga i ampla de color clar; les cames van tapades amb mitges i 
sabates als peus; el cap queda cobert amb un barret de color clar. Així són retratats 
l’any 1910 amb el folklorista Aureli Capmany, en aquell moment director artístic  
i responsable del grup de balladors i balladores.

S’aprova el projecte de confecció de 
peces de roba en propietat a la Junta 
directiva del dia 6 d’abril.

Aureli Capmany realitza l’estudi 
necessari per decidir quin model  
de peces es pren de referència.

S’acorda deixar en suspens el projecte 
de confecció de peces en propietat per 
motius econòmics a la Junta directiva  
del dia 24 de maig.

1913
Es proposa la confecció de peces de 
roba en propietat a la Junta directiva 
del dia 14 de gener. Es compren la roba 
i els materials necessaris però no es 
confeccionen les peces.

1912

Es reprén el projecte de disposar de roba 
en propietat. S’acorda encarregar les 
peces de roba a la Junta directiva del dia  
5 de maig. 

Es compren la roba i els materials 
necessaris per la confecció.  
Els vestits en propietat estan acabats 
el mes d’octubre segons es comunica 
a la Junta directiva del dia 27 d’aquest 
mes. 

Els vestits nous pels dansaires s’estrenen 
el dia 31 d’octubre de 1916.

1916

Amb el pas dels anys, es constata l’evolució de la indumentària dels dansaires, 
sobretot en les balladores: els cossos canvien de forma, les faldilles perden volum i 
s’escurcen, segons es documenta en les imatges.

La roba que porten els homes i les dones que ballen a l’Esbart Català de Dansaires 
és personal i malgrat la voluntat de la Junta Directiva i del director Aureli Capmany 
d’aconseguir una certa uniformitat o semblança entre la manera de vestir d’un i altre, 
cal fer recordatoris periòdics sobre com cal anar vestit.

Si bé des de la fundació l’Esbart Català de Dansaires es va anar proveint en propie-
tat dels objectes i estris necessaris per a l’execució dels balls, no es té en compte la 
possibilitat que els balladors i balladores vesteixin d’altra manera que l’habitual i 
contemporània.

En virtut de les discrepancies sorgides entre’ls Dançaires 
sobre’l modo de vestir es proposa y aixís s’acorda que... 
l’uniforme qu’han de dur en totes llurs manifestacions qu’es. 
Els homes: trajo fosch espardenyes blanques corbata blanca y 
barretina morada. Les senyoretes: trajo blanc sabates y mitges 
blanques.
Acta de la Junta Directiva celebrada el dia 21 de desembre de 1911.  
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1909-1914

Aureli Capmany i els dansaires vestits de carrer, 1910. Arxiu Fotogràfic de l’Esbart Català de Dansaires.



14 15

1910-1912. La proposta
A partir del 1910, algunes associacions, institucions, entitats i col·lectius que sol-
liciten una ballada a l’Esbart Català de Dansaires demanen que balladors i balla-
dores vagin vestits «de pagès» o el que és el mateix: vestits a l’antiga. Així consta al 
Llibre d’actes de l’Esbart, en el resum de la reunió de la Junta Directiva feta el dia 7 
de maig de 1910 en tractar el projecte de la mostra de danses sol·licitada pel Palau 
de Belles Arts en ocasió de les exposicions d’art organitzades per l’Ajuntament de 
Barcelona, per la qual cosa, i segons explica Aureli Capmany al text de la xerrada 
L’Esbart Català de Dansaires – Noces d’Argent, «… en aital ocasió es presentà el 
cas que la Comissió de Festes entenguè que era convenient que els dansaires es 
presentessin abillats amb indumentària especial».

Arxiu Històric de l’Esbart Català de Dansaires.

L’Esbart Català de Dansaires al Palau de Belles Arts de Barcelona l’any 1910. Arxiu Fotogràfic de l’Esbart Català de 
Dansaires.

La proposta de vestir balladors i balladores a l’antiga sorgeix a partir del raonament 
sobre la conveniència d’oferir els balls de «l’antigor» acompanyant-los amb la imatge 
« escaient» a l’època històrica en què els balls eren dansats a les places i als carrers de 
pobles i ciutats de Catalunya. Capmany s’hi refereix recordant «unes atinades paraules 
de Lluís B. Nadal, de qui he fet esment, comentant si era adient o no, a la restauració 
d’aquestes danses de l’antigor, ressucitar la indumentària pròpia d’altres temps».

Després de consideracions i opinions diverses, per afrontar aquesta demanda, 
l’Esbart Català de Dansaires decideix llogar la roba necessària proveint-se a les sas-
treries teatrals barcelonines que serveixen les companyies que programen obres 
de teatre català, sobretot l’empresa Malatesta, que més endavant farà els cavallets 
de l’Esbart, o la Sastreria Paquita, en les quals encara es lloguen peces originals 
provinents de la compra. Per eixugar el cost del lloguer de les peces es creu oportú 
treure-li rendiment.

L’Esbart Català de Dansaires al Palau de Belles Arts de Barcelona l’any 1910. Arxiu Fotogràfic de l’Esbart Català de 
Dansaires.

Aprofitant l’ocasió que durant la semana de balls estarán en 
nostre poder els trajos de pagès s’acordá fer treballs per anar 
á alguna casa particular á fi de treure algun producte per la 
Senyera.
Acta de la Junta Directiva celebrada el dia 7 de maig de 1910. 
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1909-1914
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El Sr. Pere Puig s’ens ba dirigir pera demanar pressupost per una sesio 
de Dançes Catalanes a Arenys de Mar dientli que pera anar à dit poble 
era de Ptas. 250.- anar vestits de pagesos y gastos pagats, ...
Acta de la Junta Directiva celebrada el dia 6 de juliol de 1910. 
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1909-1914

Es llegida una carta del Foment de la Sardana de Mataró 
demanant que l’Esbart anes alla per la festa Major (...)  
se li digué que foren Ptes. 25 anan vestits de paisá y Ptas 250.-  
de pagesos tot ab gastons de tren y fonda pagats.
Acta de la Junta Directiva celebrada el dia 24 de juliol de 1910. 
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1909-1914

El Sr. Escalé amo del Ingeni ba demanar pressupost pera una 
festa [a] Valls en el proper mes de Febrer y (...) se li demanaren 
ptas. 300.- vestits de pagesos y 150.- vestits corrents.
Acta de la Junta Directiva celebrada el dia 29 d’octubre de 1910. 
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1909-1914

A partir d’aquest moment i a petició del sol·licitant d’una ballada, l’Esbart Català de 
Dansaires confecciona dos pressupostos: un més car, amb «vestit de pagès» i un altre, 
més econòmic, amb vestit corrent. 

Arxiu Històric de l’Esbart Català de Dansaires.

Arxiu Històric de l’Esbart Català de Dansaires.
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Es llegida una carta rebuda de Lleida demanan pressupost per l’anada 
del Esbart en aquella vila. (...) Son llegidas també cartas de Tarragona 
Girona y Vendrell (...) ens demanan preus de la nostra anada. A las  
3 vilas se’ls contesta vaig el pressupost de 200 ptes. vestits de pagès  
y de 100.- de societat entenentse netes ò sian sens compá viatges etc.” 
El Sr. Presiden fent us del dret diu haberse compromés ab la Comisió 
de la VI Exposició Internacional d’Art per a prendre part en la 
progectada festa de les Flors per lo dia 30 (...).  
Aquests preus son en el ben entes ab trajos tipics de pages.
Acta de la Junta Directiva celebrada el dia 21 de maig de 1911. 
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1909-1914

1912-1916. El projecte
Aviat sorgeix la proposta de confecció de vestits de propietat, proposta que cal ajornar 
fins a l’any 1916 bàsicament per la forta inversió que representa l’adquisició de la tela 
necessària i la confecció acurada de les peces.

Dansaires de l’Esbart Català de Dansaires, 1912. Arxiu Fotogràfic de l’Esbart Català de Dansaires.

Arxiu Històric de l’Esbart Català de Dansaires.

Arxiu Històric de l’Esbart Català de Dansaires.

El Sr. Llinas proposa 1 Festa á Molins de Rey per ptes. 125.-  
per lo dia 29/9/12 y 1 a la Barceloneta á Centre Fivaller aquesta 
desinteressadament, son de conformitat. 1 al Centre de Dependents 
del C[omerç] y de la I[ndústria] per lo dia 12/10/12, 1 a Les Corts ab 
indumentària típica per ptes. 125.- aquestes tambe son conformes
Acta de la Junta Directiva celebrada el dia 1 de setembre de 1912. 
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1909-1914
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Un cop aprovada la iniciativa per la Junta directiva, es nomena una comissió que 
s’ocupi de dur a terme el projecte i s’inicien les gestions per a la compra dels teixits 
necessaris i altres materials.

Malgrat les gestions i la compra de materials, el projecte no veu la llum a causa de 
diversos motius. Per això, davant dels requeriments de ballades, l’Esbart Català de 
Dansaires continua llogant les peces de roba necessàries i comprant els objectes 
necessaris per a la correcta execució dels balls. 

L’any 1913 ressorgeix la idea de fer vestits de propietat i així queda palès en l’acta 
de la Junta. Per tenir la capacitat econòmica necessària per endegar el projecte, es 
proposa demanar un emprèstit i disposar de cent setanta-cinc pessetes de la caixa 
de l’entitat per emetre accions, l’import de les quals serà retornat a mesura que es 
disposi de diners a caixa. 

Acepta contracta ab l’empresa Turó Parc pera donarhi una sesio  
el dia 29 del corrent per 75.- brutes ab indumentària de pages
Acta de la Junta Directiva celebrada el dia 10 d’agost de 1912.  
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1909-1914

A fi de poger obtenir econòmicament la roba per la confeccio dels 
trajos dels dançaires s’acorda escriure una carta al fabricant d’aquest 
article Josep Llimona demanantli una rebaixa per els mateixos
Acta de la Junta Directiva celebrada el dia 20 de gener de 1912. 
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1909-1914

Se torna a llegir l’acta anterior i al arribar a lo del emprestit per a fer el 
vestuari, en vista de les difcultats sufrides de moment, s’acorda deixar-ho 
en sospens fins a ocasió oportuna.
Acta de la Junta Directiva de 24 de maig de 1913.  
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1909-1914

Se proposa la confecció del vestuari del Esbart fent un emprèstit de 
500 Ptes. (...) En conseqüència d’aquesta proposició s’acorda destinar 
175 Ptes de la caixa del Esbart per a accions. (...) Per a confeccionar 
els vestits de les Stes. s’han ofert desinteresadament a fer-los les Srtes. 
Berta Pujadas y Pepeta y Lluisa Obradors.
Acta de la Junta Directiva celebrada el dia 6 d’abril de 1913. 
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1909-1914

Arxiu Històric de l’Esbart Català de Dansaires.

La proposta, però, torna a aturar-se al cap d’un mes degut a la situació econòmica 
que és provocada per la realització de diversos projectes: l’edició d’una col·lecció de 
dotze postals i els treballs per a la consecució de la Senyera de l’entitat, especialment.

... donan ampli vot de confiansa á la comisio gestora de la confecció  
de vestits pels dançaires per a que resolguin com millor creguin
Acta de la Junta Directiva celebrada el dia 14 de gener de 1912. 
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1909-1914

L’any 1912 es proposa la confecció de peces en propietat de l’Esbart Català de 
Dansaires. El projecte de confecció de vestits propietat per a ús dels dansaires i 
la seva aprovació s’argumenta per tres motius: el primer econòmic, per evitar les 
despeses a fons perdut generades pel lloguer de peces a les sastreries teatrals; 
un altre d’organització, per eliminar les gestions i els viatges dels directius per 
encarregar la roba, dels dansaires per emprovar-la, i altre cop dels directius per 
recollir-la i retornar-la, i el tercer, per una raó higiènica: evitar que els balladors 
i balladores de l’Esbart hagin d’anar vestits amb robes que altres persones han 
portat.

Així ho explica Aureli Capmany quan es refereix al projecte de confecció de roba pròpia 
en la conferència donada el dia 16 de gener de l’any 1934 al Centre Excursionista de 
Catalunya amb motiu del vint-i-cinquè aniversari de la fundació de l’Esbart Català 
de Dansaires: «Com que això ocasionava despeses extraordinàries que no aprofitava 
l’esforç ni els seus protectors, i, al mateix temps, els dansaires sentien un xic de repug-
nància a vestir roba que havia estat usada per altres persones que no coneixien vista la 
necessitat de la roba, es determinà posseir-la de propietat…»
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Col·lecció de dotze postals impreses per l’Esbart Català de Dansaires l’any 1913

En virtut de una carta presentada per ls Stas. componentes al Esbart 
se acuerda hacer zapatos á las mismas para cuando vayan vestides  
con traje típico.
Acta de la Junta Directiva celebrada el dia 17 de desembre de 1912. 
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1909-1914
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Dansaires de l’Esbart Català de Dansaires, sense data. Arxiu Fotogràfic de l’Esbart Català de Dansaires.

Arxiu Històric de l’Esbart Català de Dansaires.

Arxiu Històric de l’Esbart Català de Dansaires.

… també s’acorda sia rigorós el portar corbata blanca  
i barretinas els homes i vestit blanc les senyoretes…
Acta de la Junta Directiva celebrada el dia 21 de gener de 1916. 
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1915-1923
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1916. Els vestits de l’Esbart Català de Dansaires
No és fins tres anys més tard, el 1916, que la proposta reneix per tercera vegada; 
aquest cop serà la definitiva. La posa damunt de la taula el soci Joan Bel en el trans-
curs de la Junta Directiva celebrada el dia 5 de maig. Per assumir els costos dels 
materials i de la confecció es tria un dels mètodes usats habitualment a l’Esbart: 
l’emissió d’accions a través de les quals els socis avancen els diners necessaris que 
els són retornats a mesura que la caixa de l’entitat ho permet. L’acta d’aquella reunió 
reunió explica el següent:

A proposta d’En Bel i despres de breus discusions s’acorda 
fer los vestits de pagès de propietat per lo que s’encarrega en 
Bel dels trevalls a realitzar i demana al ensemps als socis que 
vulguin avençar al Esbart 15 ptes. que amortizaran de lo liquit 
que quedi en les audicions i per sorteig…
Acta de la Junta Directiva de 5 de maig de 1916.  
Llibre d’Actes de l’Esbart Català de Dansaires 1915-1923

Dansaires de l’Esbart Català de Dansaires, 1916. Arxiu Fotogràfic de l’Esbart Català de Dansaires.

i afany històrics, decideix vestir els balladors i balladores seguint els models de 
finals del segle xviii, just abans del canvi en la manera de vestir imposat per la 
Revolució Francesa. 

Abans de l’encàrrec de la confecció a una empresa, cal decidir quin serà el model de 
conjunt que s’usarà per a la confecció, tasca que recau en Aureli Capmany, director 
artístic de l’Esbart Català de Dansaires. Per assolir aquest projecte Capmany 
realitza un estudi per escollir el model i l’estètica més convenient comptant amb la 
col·laboració i l’assessorament d’historiadors i especialistes, l’ajut de bibliografia, 
gravats i fotografies, el coneixement que obté de les peces conservades en col·lecci-
ons d’indumentària i dels seus viatges per Catalunya i d’informants. Amb objectiu 

Arxiu Històric de l’Esbart Català de Dansaires.

Ell mateix ho explica en la conferència que dóna l’any 1934:

Entés que era convenient fer-se així, s’havia de sol·lucionar quina 
època era la que convenia escollir.  
No estem, dissortadament, prou fornits de documents que ens 
poguessin orientar per a escollir amb justesa com vestien els nostres 
avantpassats; tot quant podem saber que sigui de més caràcter 
verament català, ho trobem a darreries del segle xviii o en els primers 
anys del xix A més, s’havia de procurar, com ja he dit, la conveniència 
de trobar la indumentària desitjada, feta i disposta per a fer-ne ús, 
cosa que fàcilment es podia obtenir aprofitant l’utillatge que les 
sastreries de teatre posseeixen per a servir-lo en les obres del Teatre 
Català que el reclamen, com així, efectivament, va fer possible que 
poguessin usar-lo els dansaires, després d’aprovada la idea que ens 
semblà encertada.

Una altra raó avalava encara l’haver escollit el període esmentat ja 
que podíem tenir per cert que, en ell, tots o gairebé tots aquests ballets 
que tractàvem de fer reviure eren els únics que en la nostra terra es 
dansaven en tota mena de festes i en totes les localitats de Catalunya, 
de faisó que així, en certa manera, els retornàvem a la vida present tal 
com ho eren o havien estat aproximadament un segle enrera.
Aureli Capmany. «L’Esbart Català de Dansaires – Noces d’Argent»,  
16 de gener de 1934.
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El model que escull Aureli Capmany és el següent. Per als homes: camisa blanca, 
conjunt de vellut marró o negre amb calces sota genoll cordats amb veta o botonets 
i tancats a cintura amb davantal, gec llarg sense cordar, amb coll de tira, solapes 
amb doble botonadura i butxaques amb tapeta, armilla de vellut de color verdós o 
marró amb solapa i doble botonadura, barretines musques o vermelles, mitges clares 
o fosques, faixes de seda o d’estam de color violat o vermell, corbatí i espardenyes 
de vetes negres. 

Per a les dones: calçons o pantalons interiors fins a sota genoll, enagos llargs, faldilla 
llarga de tela brocada amb efecte de tapisseria o domàs, gipó fosc de vellut, davantal 
llarg de cotó o domàs, ret i mitenes fosques, mocador de pit estampat de llaneta o 
sedós i sabata fosca. Cal precisar que els vestits que resulten del projecte es basen 
en vestits històrics a l’antiga en el patronatge, la silueta, els colors i els tipus de teles. 

Un cop feta la tria dels models, es compren els teixits i els materials necessaris i es fa 
l’encàrrec a l’empresa La Artística de Manuel Conrado del passatge Bernardino de 
Barcelona. La Junta directiva és informada puntualment de l’estat de les gestions a 
través de la persona que ha impulsat el projecte:

En Bel dona compte dels trevalls realizats vers l’indumentaria 
de pages i que segueix fentlos sens cap contratemps.
Acta de la Junta Directiva de 2 de juny de 1916.  
Llibre d’actes de l’Esbart Català de Dansaires 1915-1923

Arxiu Històric de l’Esbart Català de Dansaires.

Conjunt d’home de vellut marró de l’Esbart Català de Dansaires confeccionats l’any 1916.
Fotografies: Pep Herrero

Conjunt d’home de vellut negre i armilla de vellut de color verd de l’Esbart Català de Dansaires confeccionats l’any 1916.  
Fotografies: Pep Herrero

Arxiu Històric de l’Esbart Català de Dansaires.
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Mocadors i davantals de dona confeccionats l’any 1916.
Fotografies: Pep Herrero

S’encarrega al senyor Blasco la compra  
de 8 parells d’espardenyes i al senyor Bel, 
els rets, mitjes i xelines.
Acta de la Junta Directiva de 12 de gener de 1917.  
Llibre d’actes de l’Esbart Català de Dansaires 1915-
1923.

En Bel (…) proposa a la directiva l’adquisició de 6 barretines  
de panyet, s’acorda per unanimitat l’adquiriles sempre que siguin  
a bon preu. (…)  
A proposta del Sr. Blasco s’acorda la construcció de dues caixes-
calaixeres per a posar-hi los trajos d’epoca tota vegada que ja estan 
llestos, aixís seran mes ben conservats…
Acta de la Junta Directiva de 27 d’octubre de 1916.  
Llibre d’actes de l’Esbart Català de Dansaires 1915-1923.

Conjunt d’home de l’Esbart Català de Dansaires  
confeccionats l’any 1916.
Fotografia: Pep Herrero

Els conjunts d’home estan enllestits al mes d’octubre del 1916, segons consta al rebut 
de l’empresa La Artística per l’import de 137 pessetes, datat el dia 1 d’aquell mes. 
Dels conjunts femenins es desconeix exactament quan van estar enllestits ja que 
de confecció casolana a càrrec de sòcies de l’Esbart no és possible datar-los docu-
mentalment. 

Per complementar els vestits, i amb l’objectiu posat en la seva estrena, s’adquireixen 
les peces necessàries, així com dos baguls grans per assegurar la conservació i el 
transport en condicions correctes. 

Arxiu Històric de l’Esbart Català de Dansaires.

Mocadors i davantals de dona confeccionats l’any 1916.
Fotografies: Pep Herrero
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Arxiu Històric de l’Esbart Català de Dansaires.

L’any 1916 es confeccionen vuit conjunts per a home, quatre amb vellut de color 
negre i amb l’armilla de vellut cisellat de color verd, i quatre amb vellut de color 
marró clar amb l’armilla a joc. Per a les dones es confeccionen diverses faldilles amb 
teixits adomassats diferents amb cos de vellut de color negre, peces que es comple-
menten amb mocadors de pit color daurat o rosat i davantals de dos models confec-
cionats amb teixit de cotó de color llis o decorat amb motius florals.

El projecte i la inversió econòmica era important per a l’Esbart Català de Dansaires, 
malgrat això, el convenciment de la seva necessitat el va empènyer endavant. 

A. Capmany ho resumeix així l’any 1934: «i a l’efecte es procurà portar el projecte a 
una definitiva efectivitat, malgrat les despeses que això significava, però com que amb 
constància i voluntat a tot s’arriba, i de voluntat, certament, no en mancava, per fi se 
sol·lucionà.(...) l’Esbart Català de Dansaires va veure lograt el seu propòsit de posseir 
la indumentària catalana tal com era usada aproximadament a l’època que havem fet 
esment per la gent pagesa i vilatana per a ús de vuit parelles de dansaires junt amb altres 
objectes complementaris, de necessitat per a poder in terpretar determinades danses 
populars que el reclamen» 

El resultat va ser safisfactori i va ser imitat a bastament per altres grups dansaires.

Dansaires de l’Esbart Català de Dansaires, 1916. Arxiu Fotogràfic de l’Esbart Català de Dansaires.

Armilla de vellut verd confeccionada l’any 1916.
Fotografies: Pep Herrero
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Armilla de quadrets confeccionada l’any 1916.Armilla de vellut marró confeccionada l’any 1916.

Calces de vellut negre i marró cordades a la manera de davantal, confeccionades l’any 1916.
Fotografies: Pep Herrero

Detalls de solapa, butxaca i màniga dels gecs de l’Esbart Català de Dansaires confeccionats l’any 1916.

Diversos botons dels gecs i calces de l’Esbart Català de Dansaires 
confeccionats l’any 1916.
Fotografies: Pep Herrero

Gec de vellut marró de l’Esbart Català de Dansaires confeccionat l’any 1916.

Gec de vellut negre de l’Esbart Català de Dansaires. 
confeccionat l’any 1916.
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Mitges negres i blanques de l’Esbart Català de Dansaires de l’any 1916.

Faixes blanca i violada de l’Esbart Català de Dansaires de l’any 1916.

Barratines vermella i musca de l’Esbart Català de Dansaires de l’any 1916.
Fotografies: Pep Herrero

Faixes de seda vermella i violada de l’Esbart Català de Dansaires de 
l’any 1916.

Mocadors de pit d’home de l’Esbart Català de Dansaires. Faldellí de l’Esbart Català de Dansaires.

Camalls de picarols de l’Esbart Català de Dansaires.
Fotografies: Pep Herrero
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Mocadors de pit de dona de color rosa i daurat de l’Esbart Català de Dansaires, confeccionats l’any 1916.

Mocadors de pit de dona de llaneta de l’Esbart Català  
de Dansaires, confeccionats l’any 1916.

Davantals de cotó de color llis de l’Esbart Català de Dansaires, confeccionats l’any 1916.

Davantals de cotó de fons blanc amb llaços i flors de l’Esbart Català de Dansaires, confeccionats l’any 1916.  
Fotografies: Pep Herrero

Mantellina de blonda de l’Esbart Català de Dansaires.

Detall de les mantellines de blonda de l’Esbart Català de Dansaires.  
Fotografies: Pep Herrero
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Morratxes de ma o maneres de dues mides diferents. Fotografies: Pep Herrero

1917-1963. L’ús de les peces
Els vestits confeccionats l’any 1916 es fan servir fins a l’any 1963, gairebé cinquanta 
anys després de la confecció, moment en què es deixen d’usar a causa del desgast i 
també de l’augment de l’alçada dels homes i de les dones, i per això l’Esbart Català 
de Dansaires es veu obligat a confeccionar conjunts nous a la mida dels dansaires del 
moment. Malgrat la renovació de la roba, algunes de les peces encara es fan servir 
avui a les ballades de l’Esbart, si la mida és adequada, perquè estan molt ben fetes. 

Aquest és l’estil de roba que s’ha mantingut a l’Esbart Català de Dansaires fins 
a l’actualitat i que es reprodueix quan és necessari canviar les peces malmeses 
per l’ús o en la confecció de més peces de roba, cosa que es fa freqüentment a 
l’Esbart Català de Dansaires i que ha permès ampliar el rober que actualment 
té centenars de peces.

Aureli Capmany s’inspira clarament en els models barcelonins de finals del segle 
xviii descrits a bastament per Rafael d’Amat i de Cortada, fet que explica la presèn-
cia d’algunes peces que amb el pas de les dècades han acabat tenint la consideració 
d’imprescindibles en la indumentària típica catalana, com és l’ús del ret i les mitenes 
per a les dones, però que en cap cas eren d’ús generalitzat arreu de Catalunya a finals 
del segle xviii ja que generalment les dones es tapaven el cap amb mocador. 

Aquesta és la contribució de l’Esbart Català de Dansaires en la formació de la 
indumentària de pagès, típica, tradicional, d’època, popular o folklòrica catalana.

Arxiu Fotogràfic de l’Esbart Català de Dansaires.
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Arxiu Fotogràfic de l’Esbart Català de Dansaires.
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Arxiu Fotogràfic de l’Esbart Català de Dansaires.
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