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GRUP FAMILIES BENESTANTS - HOMES - 1917

HOMES BENESTANTS / AUTORTITATS

VESTUARI PRINCIPAL
Es vesteixen amb colors foscos o color negre principalment.
Duen vestit sastre (Pantaló i jaqueta "americana" a conjunt, per sota dels malucs)
Armilla pot ser fosca o clara.
Si fa fred els abrics són foscos, mesura 3/4 (fins als genolls)
Colls de camisa grans i botonats fins a dalt. Camisa blanca de màniga llarga.
Sabata fosca.

VESTUARI COMPLEMENTARI
Sempre duen corbata, normalment fosca. 
O bé, corbatí (Llacet; sense armilla en ocasions més informals o època d'estiu. O corbatí i armilla en ocasions més festives.)
Sempre duen barret fosc a l'hivern, amb cinta fosca o cinta clara. Barret estil "Homburg" (Els burgesos en ocasions especials duen barret de copa )
També usen barret estil "Canotier", barret de palla, amb una cinta de seda. I algun barret de bombí (Chaplin)

COMPLEMENTS I DETALLS
Sovint porten bastó.
Mocador blanc a la butxaca de "l'americana".
Rellotge de butxaca

CARACTERITZACIÓ
Cabells molts curts sense clenxa, o bé
pentinats clenxinats a un costat o al mig, repentinat cap enrere. 
Els més sofisticats poden anar amb clenxa i engominats cap enrere.

La gran majoria duu bigoti, sobretot llarg pel lateral amb les puntes punxegudes i engominades, i rinxolades cap amunt.
De forma puntual algun home de més edat pot dur barba amb acabat una mica quadrat per sota. 2

CENTENARI DEL TREN A SANT CUGAT 1917-2017



3

GRUP FAMILIES BENESTANTS - HOMES - 1917

Barret estil "Homburg"

Vestit sastre 
tot negre

Armilla

Camisa 
blanca

Canotier

Possible variació 
de corbata: corbatí (Llaç)

Opcional: 
mocador 
butxaca

Possible 
variació de barret:

Home classe
mitjana:
Sense armilla. 
Amb corbatí i cinturó

Sabates de cordons

Rellotge de butxaca

Podem afegir barret de copa i abric, pels
homes de l'alta burgesia.



GRUP FAMILIES BENESTANTS - DONES - 1917

DONES BENESTANTS / ACOMPANYANTS AUTORITATS

VESTUARI PRINCIPAL
Duen vestits llargs fins al peus, de teles luxoses, i colors variats. Cintura molt marcada. Part de dalt molt cenyida al pit.
Sinó duen vestit duen faldilla igual de llarga, també amb vol a la part inferior.
Sovint les faldilles i vestits tenen volums  a la part inferior o la part del darrera, a base de plecs o volants.

Part de dalt; bruses de coll tancat alt i rodó, amb puntes, i treballs amb fil. Botonades fins dalt. 
Damunt una jaqueta entallada amb una mica de vol per l'esquena.
Els vestits tenen colls de totes menes, coll quadrat, rodó, botonat fins dalt.

VESTUARI COMPLEMENTARI
Xals molt treballats calats o brodats, o bé pells luxoses.
Sabates de taló, amb punta estreta i arrodonida, en forma de botí estret botonat, o sabata de saló. (Podem usar botins estrets amb cordons)

Barrets de totes menes, amb ala, i guarnits amb plomes o flors.

COMPLEMENTS, DETALLS I ATREZZO
Mitges gruixudes de color cru, o color carn.
Guants blancs, negres, etc. Amb puntes o de pell.
Para-sols de teles luxoses, o treballats amb puntes.
Bosses de mà de roba, en forma de saquet, i tancades amb cintes. Es duen penjades del canell.
Collarets llargs de perles, agulles de pit, arracades de botó. Pedres precioses. 

CARACTERITZACIÓ
Cabells recollits en monyos alts, sense estirar, laterals amb volum.
Maquillatge base, tons clarets. Rubor a les galtes rosat, i llavis naturals o perfilats petits amb tons granats.
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GRUP FAMILIES BENESTANTS - DONES - 1917

Variació de jaqueta:
Llarga fins genolls.

Guants de 
pell amb fornitures

Botins 
amb botons

Brusa 
botonada 

Para-sol

Bossa de tela,
en forma
de saquet

Jaqueta 
curta, amb vol

Màniga amb 
volum superior

Coll de pell, 
Variació: xal

Faldilla llarga
fins el terraXal curt 

amb puntes



NOIS 
VESTUARI PRINCIPAL
Es vesteixen amb més varietat de colors a més a més  del negre; tons grisos, i sobretot marrons, ocres.
Duen pantalons més estrets per sota, o bé llargs fins als turmells o amb una vora doblegats al turmell.
Opcional dur armilla, que pot anar a joc amb els pantalons, o bé ser d'un altre color.
Poden dur "americana", amb armilla, o bé sola. Més entallada que l'habitual i de màniga més curta pels canells.
Camisa blanca o cru, de màniga llarga, botonada al puny o bé arremangada fins al colze. 

VESTUARI COMPLEMENTARI
Alguns duen corbata, o bé corbatí (Llaç), o camisa sola.
O bé, corbatí (Llacet; sense armilla en ocasions més informals o època d'estiu. O corbatí i armilla en ocasions més festives.
Els que no duguin armilla, poden dur tirants.
Barret d'estil "Canotier"; barret de palla, amb una cinta de seda. O bé gorra xat amb visera, o sense barret.
Sabata de cordons, lluent o de pell. Pot ser bicolor o d'un sol color. (Blanca i negra, o marró.)

COMPLEMENTS I DETALLS
Poden anar sense mitjons o amb mitjons blancs.
Sense bigoti, ni bastons ni rellotges de butxaca.

NOIES 
VESTUARI PRINCIPAL
Vestit recte, o de cintura molt baixa. No se cenyeix a la cintura. Llarg per sota genoll. Pot ser tub o bé amb vol.
Colors verd maragda, blaus fosc, grisos, negre, marró o granat.

VESTUARI COMPLEMENTARI
Mitges color cru o color car, o bé mitjons per sobre turmell.
Sabata de taló baix, amb cinta per a subjectar. Colors variats. Marrons, nude, bicolor blanc i negre, etc.
COMPLEMENTS, DETALLS I CARACTERITZACIÓ.
Barret de campana, o "cloché". O mocador doblegat lligat al cap com una diadema, i  amb un nus a la nuca per damunt dels cabells.
Collarets llargs de perles.

Pentinat mitja melena (Bob). (Les noies de cabell llarg es poden fer 2 monyos baixos o cuetes, i amagar-los ficant-los per sota els cabells, i subjectar-ho amb passadors*.)

Maquillatge pàl·lid, amb rubor rosat, i llavis vermells o granats, i dibuixats "petits". 6
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GRUP FAMILIES BENESTANTS - ESTIUEJANTS JOVES - "MODERNS" - 1917

Tela llana 
marró 

Adolescents 
amb camisa
i cinturó

Barret"Canotier", o 
gorra

Camisa 
clara

Corbata 
o corbatí

Variació:
Camisa
amb tirants

Sabates lluents bicolor.  També poden ser d'un sol color.

Barret estil
campaneta,
o barret
cenyit, 
o mocador.

Barret, pentinat 
"Bob", i llavis foscos 

i petits.

Com fer un fals "Bob" amagant la cueta amb 
passadors.

Faldilla
o vestit 
per sota 
genoll

Sabata 
amb tira, 
o botí

Pantalons
fins als
turmells

Barret "Canotier" o 
gorra xata.

Collarets llargs i 
barret cenyit



GRUP FAMILIES TREBALLADORES - HOMES: PAGESOS I OPERARIS-  1917

HOMES TREBALLADORS 

VESTUARI PRINCIPAL
Es vesteixen amb colors marrons, grisos, o negres.
Duen pantalons amples fins als peus o fins als turmells. ( De pana, de cotó o de lli)
Molts duen armilla, i pot ser fosca o clara.
Alguns porten jaqueta "americana" de pana. O bé una camisa fosca i ample, amb butxaques, damunt la camisa blanca. Semblant a una bata curta.
Sovint porten faixí per subjectar els pantalons.
Camisa de coto o de lli color cru o blanc de màniga llarga. (Es pot arremangar fins al colze) Coll més arrodonit i petit que els de classe benestant.
Sabata tradicional: espardenya o espardenya de 7 vetes. 

(Com a  alternativa portar avarques, o bé "xines", o bé sabata de cordons, marró gastat o mat)

VESTUARI COMPLEMENTARI
Mocador curtet enrotllat al coll i lligat amb un nus al davant.
Sempre duen barret, gorra xata amb visera, o boina.

COMPLEMENTS I DETALLS
La roba no està en gaire bon estat, desgastada i apedaçada. Les sabates sobretot, força desgastades.
Duen cabell curt.
Molts no duen bigoti, els que si en porten és més recte i curtet que el del senyors benestants.

CARACTERITZACIÓ
Cabells una mica desgavellats.
Barba de 2 dies.
Pell bruna i marcada pel sol.

ATREZZO
Eines del camp.
Botes amb vi.
Càntirs d'aigua.
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GRUP FAMILIES TREBALLADORES - HOMES: PAGESOS I OPERARIS - 1917
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Gorra xata amb visera,

Opcional: mocador 
anisat al coll

Opcional:
Faixí negre

Pantaló
ample 
de pana

Espardenyes

Home classe mitjana: 
America, armilla
i corbata, amb boina
i espardenyes.

Gorra, o bé, boina

Amb camisa
i jaqueta

Espardenyes de 
7 vetes

Camisa 
amb butxaques

Operaris
constructors 
vies el tren



NOIS JOVES 
VESTUARI PRINCIPAL
Camisa blanca o cru, de màniga llarga, que pot anar arremangada fins al colze. Els pagesos  també poden dur camisa sense coll, i frunzida al pit.
Duen pantalons llargs i foscos, amples. Alguns poden dur el pantaló més curt, just fins als turmells.
Poden dur americana una mica ample, arremangada, o no. O bé jaqueta de llana els pagesos.

VESTUARI COMPLEMENTARI
Barrets: gorra xata amb visera, o boina els pagesos.
Els més atrevits poden dur camisa blanca i cinturó. (Classe mitjana treballadora)
Els que no duguin armilla, poden dur tirants.
Els joves de familia pagesa no duen tirants, ni cinturó. Duen faixí.
Sabates: espardenya tancada, o bé espardenya de 7 vetes, sobretot els pagesos.
( Si no tenim espardenyes podem posar-nos o bé avarques, o bé sabata tipo "xines", tant els homes com les dones)

COMPLEMENTS I DETALLS
Sense mitjons millor. Tampoc duen corbata ni corbatí.
Sense bigoti, ni bastons ni rellotges de butxaca.

DONES, I NOIES JOVES
VESTUARI PRINCIPAL
Faldilla llarga ampla i fins als peus o fins als turmells. 
Davantal cru o blanc a partir de la cintura, llarg com la faldilla.
Camisa clara botonada per davant, amb coll de solapa arrodonit. Les mànigues tenen més volum per la part de dalt.
VESTUARI COMPLEMENTARI
Sense mitges ni mitjons.
Xal damunt les espatlles, opcional.
Les noies pageses duen mocador lligat al cap, de forma triangular, i lligat a la nuca, per sota la melena.
Sabates: espardenya tancada, o bé espardenya de 7 vetes, sobretot els pagesos.
COMPLEMENTS, DETALLS I CARACTERITZACIÓ.
Cabells llargs recollits en un monyo alt, sense estirar els cabells i amb volum als costats.
Les pageses duen sota el mocador, o bé el cabell sense recollir o bé recollit en un monyo baix.
No duen maquillatge.
Les pageses tenen la pell bruna pel sol. 10

GRUP FAMILIES TREBALLADORES -  DONES I JOVES - 1917
Adolescents pagesos: mirar fitxa Pagesos.

Dones vídues. Vestides de negre 
completament:
Faldilla llarga, sabates, brusa botonada 
de màniga llarga, i mocador al cap, amb 
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GRUP FAMILIES TREBALLADORES - DONES I JOVES - 1917

Espardenyes 

Faldilla
ampla
i llarga

Camises 
arremangades 
fins als colze.

Camisa
entallada

Opcional: 
Xal

Gorra o 
boina

Opcional:
Cinturó o 
tirants.
Pagesos:
Faixa

Pagès amb camisa 
frunzida i espardenyes.

Boina

Espardenyes 

Dones treballadores

Pageses: camisa més ampla i 
mocador al cap



GRUP FAMILIES TREBALLADORES - NENS I NENES - 1917

NENS PAGESOS: 
Camisa màniga llarga cru o blanca + armilla i/o jaqueta "americana".
Pantaló ample llarg, o arremangat fins als turmells.
Colors marrons, tela pana, o similar.
Sabates espardenyes de 7 vetes. (Si no tenim, podem posar avarques o "xines")
Boina o gorra, opcional.
Mocador curt enrotllat i amb nus al coll per davant (opcional)

NENES PAGESES: 
Vestit ample llis o estampat, màniga 3/4. Llarg per sobre genoll.
Davantal blanc sencer, o bé mig davantal a la cintura.
Mocador lligat al cap i amb nus a la nuca.
Sabates espardenyes de 7 vetes. (Si no tenim, podem posar avarques o "xines")
Cabells llarg recollits en una trena. Cabells mitja melena, amb un passador al costat.

NENS FAMÍLIA TREBALLADORA
Camisa màniga llarga cru o blanca, mànigues arremangades fins als colzes.
Pantaló curt per sobre genoll. (colors grisos, marrons o similar)
Mitjons clars fins sota genoll o més curts.
Espardenya o sabata acordonada mat.  (Si no tenim, podem posar "xines")
Gorra plana amb visera; gris, o marró, o negre.

NENES FAMÍLIA TREBALLADORA
Vestit ample llis cru o blanc, màniga 3/4. Llarg per sobre genoll.
Mitges gruixudes o bé mitjons fins als genolls.
Sabates tipo ballarina, amb cinta per subjectar o sense.
Cabells llargs recollits en trenes. Mitges melenes, clenxa al costat i llacet. 

(Si no tenim vestit de màniga 3/4, podem posar un vestit de tirants damunt d'una camisa blanca de màniga llarga, 
i arremangar les mànigues.)
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GRUP FAMILIES TREBALLADORES - NENS I NENES  - 1917

(Opcional: Els nens i nenes poden portar al damunt una bata llisa i ample, llarga fins sota genoll, i frunzida pel pit.)
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Nens/es de família pagesa Nens/es de família treballadora

Boina
Mocador al cap

Davantal

Espardenyes de 7 vetes Espardenyes 

Mitjons fins 
als genolls

O bé mitges tupides.

Vestits amples 
amb màniga 3/4. Gorra plana

amb visera

Pantalons curts

Cotó o lli 
blanc o cru



Vestuari d'aspecte unificat:

Pantaló negre llarg doblegat 
amb una vora a l'alçada dels turmells.
Camisa blanca de màniga llarga.

Corbatí i banda de tela. (Facilitat per l'organització)
Opcional: tirants marrons. 
Sabates de vestir negres o marró fosc, 
sense mitjons.

Les noies poden dur sabates o bé de cordons
o sabata amb tira amb o sense mitjons blancs.

Noies amb el cabell recollit amb un monyo, 
o bé amb una trena.
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BANDA DE MÚSICS - MARCHING BAND



Base tota negra: samarreta de màniga llarga negra, o camisa màniga llarga negra.
Pantaló negre: malles o pantaló de pana, o de sarja, etc.
Espardenya bastonera.
Mocador vermell tradicional de bastoner, enrotllat i amb un nus al coll per davant.
Opcional: gorra plana, tirants. Faixí negre. 

(Embrutar-se una mica la cara amb pintura negre com si fos greix)
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PARTICIPACIÓ BASTONERS DE SANT CUGAT


