
Quan visitem els museus, i fins
quan veiem actuar grups de dan-
saires, se’ns mostren uns vestits molt
especials. No són els vestits de tre-
ball ni de cada dia, ni per abrigar-se
del fred o cobrir-se pel sol. Són
vestits extraordinaris. Per això són
en museus i per això els empren els
grups de dansa tradicional, abocats
com estan a la competitivitat. Estan
mostrant l’excel·lència, i no són re-
presentatius de la quotidianitat, sinó
de la festa.Vestits de noces, carregats
d’adornaments, feixucs de portar,
moltes vegades, tant que no es po-
dria treballar dins d’ells.

Igual com la festa, la seva indu-
mentària és l’aparador de l’ex-
cel·lència d’un poble; hi ha un
vestit de festa adient amb la solem-
nitat que representa.

Avui en dia, se’ns fa menys evi-
dent el concepte mateix de «mudar-
se per a la festa», ja que les modes i
la facilitat per estrenar han tret a
algunes festes la seva exclusivitat de
la indumentària extraordinària. És
clar que la festa privada, les del cicle
de vida o alguns àmbits socials so-
lemnes requereixen una exclusivitat
del vestit, però hi ha una certa ate-
nuació o subtilitat de la diferència,
adés molt marcada entre el vestit
quotidià i el vestit festiu.

Tradicionalment, i els nostres
museògrafs ho saben, el vestit de
festa s’heretava d’una a altra ge-
neració. Però no solament els de
festa. Els inventaris notarials són
plens de descripcions de veritables
cassigalls que figuren com a herèn-
cies en les cases, fins al segle XIX.
Però als museus, hi arriben els
vestits més treballats i extraordi-
naris, que són els de festa, fets amb
materials més nobles i, per tant, de
més llarga durada, accentuada per
les característiques del seu ús.

Aquells vestits, avui dia utilitzats
com a revestiment en festes iden-
titàries, en passar per diverses ge-
neracions es van enriquint de tal
manera, que esdevenen molt més
ostentosos que els vestits actuals.
En algunes regions de Romania,
segons ens conta Anca Giurchescu,
les noies, per anar al ball dels
diumenges, es posen els vestits tra-
dicionals, ja que són molt més
indicatius del prestigi individual i
familiar que no pas els vestits de
moda que es puguin vendre a les
botigues.

La festa en general ha requerit
aquests senyals que mostren que
l’individu entra en un altre món, ja
que canvia la seva pròpia identitat,
des dels pentinats i guarniments
del cap fins al calçat.Tot expressa el
moment fora del temps ordinari.
És quan tradicionalment es treia de
les caixes o armaris el vestit extra-
ordinari per repassar-lo i s’aprofi-
tava per transmetre les seves sim-
bologies i història. De manera
semblant, els ornaments i joies te-
nien aquesta funció. Fins i tot
sabem com les arracades indicaven
l’estat de la dona que les portava,
curtes o llargues si era fadrina o
casada.També els homes heretaven
llurs guarniments i indumentària
festiva, i sortien de casa sovint
incòmodes per robes que no eren
ben bé de la seva mida, o que pre-
sentaven alguna incomoditat. «Per
presumir, s’ha de patir», es deia, per
indicar la dificultat de la indumen-
tària festiva.

Un altre concepte molt lligat al
vestit extraordinari és l’estrena.
Efectivament, estrenar significava
entre els romans un regal en co-
mençar l’any. Per a nosaltres ha
passat a ser l’equivalent de portar
quelcom extraordinari per a un dia

senyalat per primera vegada. Hi ha
festes que estan marcades per l’es-
trena forçosa, com el Diumenge de
Rams, entre els nens, i la Festa
Major, per a tothom. Nadal també
havia estat un dia senyalat per
estrenar: «Per Nadal, qui res no es-
trena, res no val», es deia, i fins te-
nim alguna cançó («A la Torre Xica
i a la Torre Gran») que ens presen-
ta una noia rentant els seus vestits
al riu per anar bonica la nit de
Nadal. Avui en dia, el primer dia
d’escola de l’any s’ha convertit
per als nens en un moment espe-
cial d’estrena, tant de vestit com
d’utensilis, com motxilla, llapis i
llibretes.

El sentit de l’estrena no és so-
lament la renovació que s’espera
d’un moment de l’any que es con-
sidera un començament: el Diu-
menge de Rams encara recorda el
començament de l’any romà antic;
o Nadal, tan a prop del cap d’any
modern; o el primer dia de curs,
que canvia totalment l’any, per als
escolars.També es constitueix com
l’ocasió paradigmàtica de la com-
petitivitat entre iguals. La Festa Ma-
jor és el moment tradicional en què
el jovent ha de mostrar-se a propis
i forasters, és el moment del seu
lluïment, ja que pot ser l’ocasió de
formació de noves parelles. Per
això, l’estrena i confecció de nous
vestits es portaven en secret per als
qui podien copiar algun detall cab-
dal d’aquesta ostentació personal i
familiar.Tal com deia J. Pitt Rivers
(The people of the Sierra, 1961), en
estudiar la festa en la Serrania de
Cadis, es tracta de la competència
entre iguals el que movia l’abilla-
ment per a la festa entre les noies.

A començament del segle XX,
hi havia noies que sospiraven per
aquell moment triomfal de presen-
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tar-se al ball o a la processó amb un
vestit nou, llargament meditat i
realitzat en secret, amagat en les
converses amb el grup d’edat. Tan
solemne era el moment, que hem
recollit d’alguna d’aquelles noies, ja
ancianes, que res fora tan catastrò-
fic com morir-se abans de la Festa
Major sense haver pogut estrenar el
vestit, llargament somniat.

També els nens són l’aparador

de la casa per a les noves famílies,

per tant, en ocasions com el Diu-

menge de Rams, el vestidet i tot

l’abillament de primavera es feia

lluir malgrat la meteorologia no

acompanyés la celebració.

Les dones casades també estre-

naven, encara que, poc a poc, s’ana-

va reduint el ventall d’ornaments i

excel·lències de la indumentària

per l’edat, que les feia passar a una

segona fila de les necessitats de

mostrar-se.Així, hi havia la dita, re-

ferent al vestit de mudar, que «el

negre, calla per tot». D’aquesta ma-

nera, la competitivitat s’anava re-

duint, encara que no desapareixia

pas, i les processons eren sovint el

lloc per a la comparació i la crítica.

En les ciutats, la visita al Monu-

ment, el Dijous Sant, era el moment

adequat per a aquesta comparació i

classificació de les conegudes.

Els homes casats, tradicional-

ment, han fet servir el vestit de no-

ces com indumentària adequada de

festa, mentre la figura s’ha mantin-

gut en els límits de la confecció.

I ací entraríem en la importàn-

cia simbòlica dels vestits de noces,

que en èpoques preindustrials se-

nyalava els moments cabdals dels

ritus de pas, les noces i l’enterra-

ment. Això ha estat així en tota

Europa, de manera que el vestit de

noces ajudava a emmarcar els can-

vis vitals per excel·lència, el de sol-

tera a casada, com a canvi de casa,

com un morir i renéixer en un

altre estadi, i el de vivent a avant-

passat, a través del camí de difunt,

pel pas de la mort i el renaixement

com a avantpassat, i les connota-

cions que arrossegava en els orna-

ments i composició, el fan sens

dubte, un camp d’interpretació de

la cosmovisió local molt destacat.

Sovint, quan parlem d’indu-

mentària festiva, confonem alguns

conceptes, com el de «mudar-se»,

«disfressar-se» i «revestir-se».

Hem parlat ací de mudar-se, en

el sentit del vestit excel·lent dins del

mateix univers simbòlic, de la ma-

teixa línia estètica. Hom es muda

per anar de convidat a una Primera

Comunió, però el nen o la nena

que celebren la Primera Comunió

no es muden, si no és que pertanyen

a una escola o parròquia que ha

insistit molt que només s’ha d’anar

mudat i prou, amb un vestit bonic

però que es pugui portar el diu-

menge següent sense cridar l’aten-

ció.El nen i més la nena de Primera

Comunió, normalment, es revestei-

xen. Es tracta, doncs, el revestiment,

d’un vestit cerimonial altament

reglamentat en la seva aparença i

simbolisme,que és identificat al mo-

ment pels membres de la comunitat.

Per exemple, la gent que va

acudir a la festa rua del Barça, per

celebrar la lliga de 2005-2006,

anava coberta per senyeres, vestia

samarretes dels jugadors favorits,

tant si eren nadons com adults,

homes o dones. Anaven revestits

per a la festa del seu club.

Aquest és el sentit que té el

vestit identitari esclerossat com a

«vestit típic», ja que la gent el porta

per a ocasions solemnes de mostrar

aquesta identitat en danses o ce-

rimònies. Conta Jesús Maestro, del

Museo de Campo (Osca), que en

apropar-se a fotografiar l’ofrena

floral a la Mare de Déu del Pilar a

Saragossa, el dia del Pilar, un poli-

cia local el va aturar perquè no es

podia passar si no s’anava vestit

d’aragonès. Ell, que anava com

qualsevol altre noi, amb texans i

samarreta, li va respondre que ell

si que anava vestit d’aragonès i no

els d’aquell seguici, que anaven

disfressats.

Doncs bé, a vegades, els qui

han estat revestimentats, i ho con-

tinuen sent per alguns, poden ser

apreciats com a disfressats pels qui

no participen en l’apreciació de

l’acte com a representatiu del seu

univers moral, perquè han perdut,

als seus ulls, les condicions socials

que els justificaven.

El mateix podríem dir d’alguns

vestits de «catalans» portats per al-

guns esbarts dansaires.

La disfressa no comporta sacra-

litat. Hom es pot disfressar de di-

moni, comprat el vestit en uns

magatzems, per una ballada de dis-

fresses, però es revesteix de diable

per a una representació del ball de

diables.

El revestiment comporta un

reconeixement del grup, com quan

a Bielsa, per Carnaval, els dansants

interpreten les danses representati-

ves locals: ells, revestits com a Tran-

gas, el personatge més característic

de la festa, i elles, amb el vestit

tradicional identitari. Després, el

ball s’obre a tothom, i hi participen

els qui estan revestits com a Tran-

gas, Madamas, i altres ballen amb

les disfresses de moda d’aquell any.

D’aquesta manera, són els ac-

tuants i el seu entorn ritual els qui

donen sentit a un revestiment ce-

rimonial.
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Clavaris del Crist i majorales en la replega abans 

de la processó, Massalfassar (l’Horta).
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