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Ensenyem cultura popular. Indumentària, ball, música i 
cançó d'Eivissa era un projecte llargament demandat i que 
a la fi s'ha fet realitat. Es tracta, bàsicament, d'uns textos 
senzi lls de tipus recopi latori d'aquestos quatre àmbits que 
són part de la cultura popular eivissenca, amb una tria 
d'imatges àmplia i significativa de la cu ltura popular d'Eivissa, 
complementats, i aquí ve la part pràctica i innovadora, d'una 

sèrie d'activitats per a l'alumnat d'educació infantil i primària 
de les escoles d·Eivissa. Tot això, a més, ve acompanyat d'un 
llapis de memòria USB en el qual hi ha les músiques i les 
imatges més significatives d'aquest àmbit, que poden ser 
utilitzades com a material didàctic addicional en la 
introducció d'aquesta matèria als centres escolars. 

Aquest material, l'han redactat professors i professores, 
elegits per la Federació de Colles Ball i Cultura Popu lar 
d'Eivissa i Formentera, que uneixen a la seua activitat laboral 
l'avantatge que també són membres de diverses colles de ball 
pagès de la nostra illa; els coneixements didàctics que tenen, 
acompanyats dels pràctics com a bal ladors i sonadors i 
bal ladores, fan d'aquest materia l una eina pedagògica bàsica 
perquè el professorat d'Eivissa pugui introduir d'una manera 
metòdica i acompanyada de múltiples activitats la nostra 
cultura popular als centres escolars. 

I tot això impu lsat des del Consell Insular d'Eivissa i, amb la 
seua complexitat i amplitud, amb la inestimable col·laboració 
de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d' Eivissa i 
Formentera i dels membres del Consel l Assessor de Cultura 
Popular i Tradicional, que han supervisat el treball dels autors, 
als quals s'ha d'agrair les seues expertes aportacions i 
suggeriments. 

Perfi hi ha una ei na didàctica que els sectors implicats (colles i 
grups d'una banda i mestres i centres de l'altra) estaven 
d'acord que s'havia d'elaborar d'una manera metòdica, com 
el material que ara teniu a les mans. 

Ara només falta que, progressivament, amb la col·laboració 
dels i de les nostres mestres, es vagi fent servir a les escoles 
eivissenques i que l'alumnat conegui aquest àmbit tan nostre, 
tan pròxim i, alhora, tan oblidat en alguns casos, fins i tot en 
alguns currículums escolars, com és la cultura popular 

eivissenca. 

Pepíta Costa Costa 
Consellera d'Educació, Cultura i Patrimoni 
del Consell Insular d'Eivissa 
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" INDUMENTARIA 

LA INDUMENTÀRIA DE LA DONA: 
LA GONELLA 

Abans d 'explicar l'evolució de la vestimenta femenina és 
important fer una breu descripció de com vestien les dones 
eivissenques anys endarrere. El canvi més important el podem 
observar en l'evolució dels teixits. 

La roba femenina més antiga de la qual tenim constància és una 
gonella que s'ajusta al cos feta de llana o tela de burell. Aquesta, 
cap als anys 1870-1875 començava a passar de moda, ja que es 
començaven a estilar les gonelles blanques trencades, i més tard 
les de colors foscos com el marró, blau o verd, amb una estètica 
diferent de la negra. Amb les gonelles trencades, s'incorpora l'ús 
dels refacos. En aquest moment es dóna rellevància a l'aparició 
de les gonelles estufades. Com diuen alguns dels nostres majors, 
"Una pagesa airosa havia d'anar estufada". 

Altres parts de la indumentària han anat canviant segons les 
modes, com és el cas del mantó, que també ha anat evolucionant 
al llarg dels anys, així, els més antics eren els blancs, de llana fina 
sense fleca i amb dibuixos pintats i els grocs de seda brodada 
amb fleca llarga i clara. Seguidament tenim els de tela més 
sedosa amb fleca curta o els de vellut, domàs (damasco), amb 
fleques de seda espesses i llargues. 

Un complement de la indumentària, que es podia tenir o usar 
segons la situació econòmica i el moment, és l'emprendada, és a 
dir, el conjunt dejoies que portaven les eivissenques. Les de plata 
i coral, que són més antigues, i les d'or, més modernes. 
Normalment, se les posaven per anar a missa i en ocasions 
assenyalades. 

A continuació, s'expliquen els diferents vestits respectant la seua 
evolució. Encara que podem trobar-hi algunes diferències 
segons la zona de l'illa. 
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Gonella negra o de burell 

És el vestit més antic, i el material que s'empra per a la confecció 
de la tela és la llana i ellli o el cànem. Estam parlant d'un model 
estret de co lor negre, ajustat al cos, que cobreix des del pit fins als 
peus; la gonella està feta amb un cosset curt que s'ajusta a la 
cintura, sense mànegues. Aquestes són postisses i van unides al 
cos de la gonella amb unes vetes, i van cordades amb botons de 
plata o d'or segons l'emprendada. En cas de no tenir botons, 
s'ut ilitzen unes cintes. La falda recta està molt tavellada 
vertica lment de darrere i dels costats i s'obre una mica més a la 

part de baix, amb una petita coua a la part de darrere. Baix de tot 
porta una vora blanca anomenada simolsa. A la part de davant, 
on la tela no està tavellada, s'h i posa el davantal (anomenat de 
mostra), el qual té la mateixa llargària que el vestit i està fet de la 
mateixa tela. La part superior del davantal està brodada fent ús, 
sobretot, de colors vius com el vermell i el groc. Per davall del 
vestit antigament es portava una camisa llarga de drap. 

La versió més antiga d'aquest vestit és la de mantó blanc brodat, 
sense fl eques i acabat amb unes randes o tavelletes, acompanyat 
d'una emprendada de cora l i plata al pit. Per cobrir el cap se sol 
portar un cambuix i un cape ll negre de feltre decorat amb vetes i 
flors. Amb el temps, es portà mantó groc amb fleca, mocador 
blanc al cap i so lien portaremprendada d'or. 

l ant amb un com amb l'a ltre, a les espatlles es duen unes cintes 
de co lors i el pentinat que es porta és la clenxa amb una coua 
enllatada on es duu un llaç amb els caps llargs. 

Gonella blanca 

Com indica el seu nom, aquest vestit és de co lor blanc 
confeccionat amb tela de cotó (és una falda llarga i cosset curt 
per baix del pit). La falda està trencada (plecs vertica ls de dalt a 
baix) i a la seua part de baix es duen unes bastetes que solen anar 
combinades amb brodats. Per baix del cosset es porta una 
camisa amb unes mànegues, de cotó blanc, anomenades gipó, 
que tenen els punys brodats i corden amb botons d 'or. 

Per baix d'aquest vestit, que va més estufat que l'anterior, se 

solen dur diversos refacos o faldellins brodats. Se'n portaven 
més o menys, depenent de l'economia de la família. 

Les altres peces que formen aquest vesti t són molt semblants a la 
de la gonella negra, canvia el davantal, que és curt, de seda 
florejada, de llaneta o cotó amb petits detalls brodats i bastetes 
molt fines. El mantó pot ser groc o de colors foscos (e ls foscos 
poden ser amb flors pintades i són els més antics, o brodats). 
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En el cas dels mantons de color groc i els que van brodats porten 
fleques, la fleca és de fil de seda i d'un palm de llargària; i els 
pintats no tenen fleca, sinó que és la mateixa tela esfilegassada. 
AI cap, es porta un mocador blanc de cotó brodat o de blonda i 
l'emprendada que acompanya aquest vestit és d'or. A l'esquena 

es porten unes cintes de co lors brodades llargues i a la coua (e l 
mateix pentinat que el vestit anterior) un llaç també amb els caps 
llargs. 

Gonella de color 

Aquest vestit és el més recent i en l'actualitat podem trobar 
alguna dona que el porta en el seu dia a dia. Els teixits que 
s'util itzen per a la seua fabricació són variats, entre d'altres, 
sedalines, sedes, domassos, astracan, ras ... Es tracta d'un vestit 
(fet igual que l'anterior) que pot ser trencat o ruat segons el 
poble i l'època. El gipó, que es porta per baix del cosset, pot ser 
de color llis o estampat i el mantó, que sempre té fleca, està fet 
de gasa , seda o vellut. Normalment els mantons que 
acompanyen aquest vestit són de colors foscos i si es porta dol és 

negre. La quantitat de refacos o fa ldellins és la mateixa que en 

l'anterior. L'emprendada que acompanya el vestit és d'or. 
El mocador del cap és de seda amb dibuixos, que pot anar des 
del groc a l'ocre i marró fins al negre. El floc de la coua és de 
colors vius i pot ser sense caps o amb caps curts, normalment fet 
de cintes amples de ras o de seda. 

Per anar a fer feina, o per estar per casa, les dones feien els vestits 
(gonelles) amb teles més senzilles i el davantal era llarg. Aquest 
vestit no arribava fins als peusja que s'utilitzava perferfeina, per 
tant no era un moment per ll uir-se. Les dones se solien 
atrossellar (s'arromangaven) la gonella de la part de davant per 
anar més còmodes. Quant al faldellí que portaven per baix, era 

una falda sense cap tipus de brodat o en tot cas molt senzi lls. Del 
vestit de feina també podem destacar el seu capell blanc, fet a 
mà a partir de la planta anomenada margalló. Aquest capell es 
portava generalment si anaven a algun lloc on podrien trobar-se 
amb gent (per exemple anar a buscar aigua a una font), per rebre 
gent a casa, anar de vis ita a casa d'algú, etc. S'usava més com a 
complement per anar un poc més mudat o arreglat. El mocador 
que es duu amb aquest capell sol ser de co lor groc amb una filera 
de flors brodada. 
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El vestit que es du a Formentera és similar a l'eivissenc llevat que, 
generalment, es du un jac curt i entallat amb botons davant. 
Amb aquest vestit es solen portar dos tipus de davantals. El curt 
arribava fins a la meitad de la gonella; destaca un capell petit de 
palma i mocador de llana negre brodat amb fil de seda de colors 
vius. El llarg, de la mateixa llargària que la gonella, està fet de tela 
sedosa i de colors clars i porta dos butxaques petites. També 
porten vesti t amb mantó, amb davantal curt i la seua 
emprendada. 

Tots aquests vestits explicats anteriorment comparteixen una 
sèrie d'elements: 

Les espardenyes, anomenades de morret. La capella i la 
talonera són de pitra, un cactus molt abundant al 
Mediterrani. La sola és d'espart o cànem. Per la part de 
davant estan tancades, a diferència de la dels homes. 
Aquest tipus d'espardenyes no arriben a tapar mig peu,ja 
que només tenen una capella que cobreix els dits i una 
talonera, unides amb una petita cordelleta per cordar- les i 
subjectar el calçat al turmell. 

La so la de les espardenyes s'encritanaven i així 
s'impermeabilitzaven. Les soles es protegien amb uns 
ferrets que, avui en dia, han estat substituïts per unes 
soles de goma. 

Un altre model que coneixem són les sabatilles de lona, 
les quals es començaren a dur cap a final del s. XIX i 
principi del s. XX. La capella i la talonera es deixa anar per 
passar a una coberta sencera de lona blanca, i negra si es 
porta dol; la sola segueix sent d'espart o cànem. En 
podem trobar diferents models: les de mirallet o les 
escotades, considerades més de mudar i molt apreciades 
a Formentera. 

El pentinat de la dona és també un tret diferenciador 
d'altres llocs. Són característics la clenxa enmig, la coua 
enllatada i uns caragolets o banyolins a cada costat de la 
clenxa per decorar el front. 

Entre els plecs del mantó, les dones eivissenques porten 
un mocadoret blanc. Així com també per damunt dels 
co llarets de l'emprendada es porten unes pinyes de 
colors o rosetes, fetes amb cinta de ras, i els caps que va n 
per darrere les espatles fins a la meitat del vestit. 
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" INDUMENTARIA 

LA INDUMENTÀRIA DE L'HOME 

Pel que fa a la indumentària masculina, hi ha una diferència molt 
important respecte a la femenina i és que l'evolució no és 
simultània, sinó que és més ràpida i sensible a les modes i 
modernitats que es produeixen a Vila. 

És molt més senzilla que la de les dones. El vestit negre, el de drap 
i el de justet són tres vestuaris diferents que comparteixen els 
mateixos patrons però que canvien les teles, i el de camisola és el 
més modern. 

És important destacar que l'evolució de les següents vestimentes 
es deu a l'arribada de noves teles a les Illes, així com també es 
copiaven els models de roba dels homes que sortien fora de l'illa. 

Els quatre vestits diferents que coneixem són: 

Vestit negre 
És un dels més antics dels que es conserven i els calçons són fets 
de tela de burell; coincideix amb l'època de la gonella negra. Els 
calçons són amples i bufats de la part superior, estretint-se a la 
part dels turmells. Aquestos antigament es cordaven amb una 
punxa de fusta (estaqueta) o un os d'animal, i s'anomenaven 
calçons de punxa. El vestit es combinava amb un jac curt que 
podia portar botons de plata, normalment de pic de martell o de 
roseta, camisa blanca de drap o de cotó amb bastetes, jupetí o 
justet amb botons de plata de filigrana, barretina o barret i toca. 

Vestit de drap 
Com el seu nom indica el drap és la tela que s'utilitza. Consta 
d'uns calçons, coneguts també amb el nom de calçons de punxa, 
amb el mateix patró que els descrits anteriorment, una camisa 
també de drap de coll alt brodat, igual que la portella. Se solia 
combinar amb eljustet i eljaquet. 
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Vestit de justet 
El cotó és la tela que s'utilitza per elaborar aquest vestit. Consta de 
camisa de drap brodada amb mocador al coll, justet (que sol ser 
negre per davant i blanc per la part de darrere) amb botons de 
plata (normalment 24), valons o calçons semblants als descrits 
anteriorment, però ara de cotó blanc (amples de dalt i estrets a la 
part dels turmells), amb una toca a la cintura i barretina 
generalment vermella, amb la girada negra (o a la inversa). 

Vestit de camisola o samarreta 
És el més modern. En aquest cas, els calçons segons l'època eren o 
bé ajustats o només ajustats fins als genolls i d'aquí fins als 
turmells amples i acampanats. La camisa és de cotó blanc, la de 
mudar amb bastetes a la part de davant. Les camises de tot dur 
solen ser llises i sense bastetes. El coll era molt petit, formant una 
miqueta de punta i s'hi nuava la xalina, que era una espècie de 
corbatí o llaç estret. La camisola, que sol cordar amb un botó al 
coll, és de la mateixa tela que els ca lçons. El capell és de feltre i 
vental la ampla. 

Tots aquests vestits tenen en comú els següents elements: 

La toca enrotllada a la cintura, la qual funciona com 
a cinturó. Pot ser de color vermel l, blau, negre, verd i 
d'altres colors. Es col·loca donant-li diverses voltes 
sobre la percinta dels calçons i nuant els caps o 
subjectant-los de manera que quedi estreta. Ajuda 
a subjectar els calçons. 

Per a la vestimenta masculina coneixem dos models 
d'espardenyes. D'una banda, les esmorrellades, 
que són les més antigues, estan fetes amb sola 
d'espart o cànem mentre que la capella i la talonera 
és de pitra, actualment, a diferència de les de dona, 
obertes de davant però sense deixar veure els caps 
dels dits, i d'una altra, les de lona, que es 
començaren a dur cap a final del s. XIX i principi del 
s. XX. Estan fetes amb la sola d'espart o cànem i la 
coberta, tota tancada, de lona blanca, o negra quan 
es portava dol. S'han conegut dos maneres de 
cordar espardenyes de lona, primerament amb 
cordons i posteriorment amb unes vetes que es 
lligaven al coll de la cama. 
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S'ha fet una clara distinció de com eren les espardenyes d'home i 
de dona, però és important deixar constància que, antigament 
(segons alguns documents gràfics), alguns homes també havien 
portat espardenyes de morret. 

Un aspecte rellevant del calçat dels eivissencs és que no tenia peu 
fix, sinó que s'anava canviant de peu per tal de no agafar males 
formes i perquè les soles tenguessin el mateix ús. 

Els complements que porten aquests vestits són: 

El mocador, que es du per dins del coll de la camisa per protegir
Ia de la suor, tè una forma quadrada i s'enrotlla de manera que 
queda llarg i estret. 

La xalina, que és una veta estreta de color que es passa per 
darrere el coll i es nua a la part de davant. Amb el pas del temps, 
s' ha deixat de dur . 

La barretina o barret, generalment de llana de color vermell amb 
una gira negra, que s'ajusta al cap. Encara que també en podem 
veure de negres amb la girada vermella o altres combinacions de 
color. 

El capell, de feltre negre amb ventalla grossa. Els més moderns 
tenen una venta lla més petita. 

El rosari, de plata i coralo atzabeja, a vegades l'home el portava 
pel coll perfantasia. 
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GLOSSARI 

Abrigall: Peça tradicional per a dones que es posava per damunt 
les espatles, amb la intenció d'abrigar-se quan feia fred. 
Actualment, el que es fa servir és de llana i de color vermell. Està 
ruat i frunzit, co l·locat per damunt les espatlles al voltant del coll i, a 
vegades, la part de darrere girada es posa per dalt del cap. 

Abrigall de burell: És una peça que usaven tant les dones com els 
homes; se'l col·locaven per damunt les espatles, rodant el coll, com 
si es tractàs d'un mantó. Té una forma rectangu lar d'unes mesures 
de 60 x 180 cm. Es fabricava en telers, per a l'ordit es feia servirfil de 
cànem i per teixir s'usava llana, alternant el color blanc i negre de 
manera que adquiria una aparença bigarrada. A cada extrem es 
teixia una vora de S cm de llana blanca, fent així de sanefa. 

Barret o barretina: Peça tradicional per a homes que està feta de 
llana o franel·la, vermella amb girada negra (o viceversa) que, 
normalment, va tombada cap al costat dret. 

Botons: Complement t rad icional per a homes. Coneixem tres tipus 
de botons fets de plata: els de pic de martell, que es posen aljac de 
la vestimenta negra; els redons de fi ligrana com a complement del 
justet o jupetí, i els plans o de roseta que serveixen per cordar el 
justet o jupetí. 

Calçons de punxa: Són un tipus de calçons que duen els homes 
amb el vestit negre i amb el de drap. Són amples i bufats de la part 
superior, estretint-se a la part dels turmells. Aquestos calçons es 
cordaven amb una punxa de fusta o un os d'animal. 

Cambuix: Peça tradiciona l per a dones. Tros de tela rectangular 
florejat amb una veta de seda de color a un dels costats llargs, el 
qual es lliga baix la barba i es treu la coua per la part de darrere. És 
un complement de la gonella negra amb emprendada de plata. 

Capell de dona: N'hi ha de dos tipus: El més antic és de feltre negre 
i amb venta lla ampla, s'adornava amb flors i cintes que penjaven a 
la part de darrere. Es du amb la gonella negra, quan es porten joies 
de plata. I l'altre, més actual, és el de flocs, fet de margalló, 
emblanquinat i amb una cinta de color negre al seu voltant que 
penja fins a baix de les espatlles. Es du amb el vestit de color sense 
prendes. 

Capell d'home: És característic del vestit de camiso la. Aquesta 
peça és de fel t re negre i, si bé antigament era d'a la bastant ampla, 
cada vegada i en el transcurs dels anys s'ha anat reduint. Al voltant 
de la copa, porta una cinta de ras o seda de co lor negre, 
aproximadament d'uns tres dits d'amplada. 

Caracó: És una peça curta i recte, feta semblant al gipó, es posa per 
damunt la gonella, està fet de ll ista i el duien les dones a l'estiu per 
treballar. Es portava per la zona de Portmany, Sant Josep i es Vedrà. 
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Clenxa: "Fer-se sa clenxa" és fer-se el pentinat que porten les 
dones eivissenques i que consisteix a fer-se una ratlla enmig del 
cap recollint-se el cabell en una coua enllatada. Antigament, i 
sobretot per als dies de festa, el dia abans, amb canonets de canya 
s'enrotllaven tres renclins de cabell a banda i banda de la clenxa (e ls 
dies de molta de festa, fins i tot se'n feien quatre) i el de més amunt 
de cada costat l'estiraven per sobre del començall dels altres, de 
manera que quedava un renclí de cabell ondulat pentinat amb la 
mateixa direcció i sentit que els cabells partits per la clenxa. 

Davantal: Hi ha diferents tipus d'aquesta peça per a les dones, la 
qual cobreix les gonelles; distingim: 

• El que acompanya la gonella negra és el més antic i és 
l'anomenat davantal de mostra, és llarg i teixit amb llana o tela 
de burell negra, està brodat a la part de dalt i la part de baix va 
rematada amb punt de creu o similar. 

• El que es du amb la gonella blanca és un model curt, que va 
tavellat i amb unes bastetes a la part de baix. Sol ser de seda 
florejada o de colorfosc o brodat amb motius florals. 

• En la gonella de color és curt, brodat i de tela adomassada o 
seda estampada. 
Per treballar, el davantal era llarg, de color clar amb ratlles, i amb 
aquest no es posaven joies. 

• En el cas de Formentera, és llarg de color clar llis i s'h i solien 
afegir unes butxaques petites brodades. 

Emprendada: Conjunt de joies que portaven les pageses, en 
ocasions representant l'economia familiar. Segons la vestimenta, 
l'emprendada podia ser de plata i coral i també d'or. 

La més antiga és la de plata i coral, la qual consta d'un rosari, una 
joia o medalló i una agustinada (collarets fets de grans de coral, 
nacre i vidre). La botonada està formada per vint- i-quatre 
botons de pic de martell, fets de plata, que es posen a les 
mànegues de la gonella negra, les arracades poden ser de 
ferradura o de penjaroll. El clauer és una peça antiga que consta 
d'un cadenó de plata penjat a la cintura de la qual van enganxat 
un conjunt de claus ijoies (medallons). 

L'emprendada d'or, més actual, es compon de: Una creu de 
filigrana adornada amb una corona anomenada castell. La joia, 
un medalló, que sovint portava dues imatges, una davnt i una 
darrere, que podien representar la Mare de Déu, altres imatges 
religioses o dibuixos representatius. Tant la creu com la joia 
poden dur pedres semi precioses. El cordoncillo és una cadena 
d'or de baules entrellaçades, es porta amb diverses passades 
cada una més gran que l'anterior. Aquest s'enganxa al mantó 
amb unes agulles fetes en forma de ventall, rectangulars o en 
forma d'àngel. Els collarets estan compostos de grans en forma 
de rombe, els quals se solen penjar amb unes agulles. L'adreç és 
una agulla de pit feta de filigrana en forma de creu. A les mans es 
porten els anells, regal del nuvi en promesa de matrimoni. Se'n 
poden arribar a dur fins a vint-i-quatre. Les seues formes són 
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diverses: el de segell, gravats amb les inicials de la família o formes 
geomètriques, el de castell, el de borró i el de flor; d'aquests tres 
darrers pengen un cor, una clau i un triangle. El conjunt de joies es 
completa amb les arracades (en coneixem de dos tipus, de 
ferradura i de penjaroll) així com amb els botons dels punys del 
gipó. Aquestes peces de joieria es portaven per anar a missa o 
alguna festa assenyalada. 

Espardenyes: Calçat tradicional de les Pitiüses. Se'n coneixen de 
dos tipus: les de morret, fetes amb la so la d'espart o cànem, i la 
capella i la talonera de pitra. Van emblanquinades. Les de lona, amb 
sola d'espart o cànem i la coberta de lona blanca, o negra si es 
portava dol. A partir del primer terç del segle XX, algunes dones 
portaren sabates, però molt poc temps. 

Faldellins o refacos: Peça tradicional per a dones que es porta per 
davall dels vestits (gonel la) blancs o de colors, són de la mateixa 
llargària que el vestit i a la part de baix duen un parfalà ruat d'uns 
quatre metres d'amplària. La vora de baix va fistonada i brodada de 
colors vius, també n'hi ha amb randes (puntilla) i bastetes. Es duen 
de tots els colors, però el de dalt de tot sol ser blanc amb brodat 
buit, emprant la tècnica del brodat Richelieu. 

Fleca de mantó: Són un conjunt de fils de seda de la mateixa o 
semblant tonalitat que el mantó, els quals en rematen la part de 
baix del mantó. Les fleques canvien, tant amb la llargària com amb 
la profusió de nusos, que poden ser més clars o més tupits segons 
les diferents modes. 

Gipó: Peça tradicional que duen les dones. És un cosset curt que es 
porta baix de la gonella blanca o de color, i consta de corporal i 
mànegues. En el cas del vestit blanc, és també de color blanc amb 
uns punys amples (15-20 cm) que va n brodats i oberts, cordant-se 
amb els botons d'or. Amb el vestit de color, les mànegues són 
florejades i amples però amb el puny estret i una randa, i solen anar 
adornades amb els botons d'or. 

Jac: Peça de roba tradicional amb una petita coua tant davant com 
darrere i la portaven les dones per mudar o per al dia a dia. Curts i de 
colors foscos, no sempre llisos, fets de llana, seda lina o setí. Anaven 
perdamunt la gonella i el davantal. 

Jaquet: Peça de roba tradicional dels homes. És unjaquet curt que 
arriba fins a la toca. El teixit emprat torna a ser el setí. El coll del 
jaquet és alt com el del justet i està brodat. Per cordar- lo, té dues 
fileres de botons de plata, una a cada costat; les mànegues, també 
ajustades, en porten als punys per cordar-los. 

Jupetí o justet: Peça de la vest imenta masculina curta i, 
normalment, fet de drap blanc per la part de darrere. Per la part de 
davant és, generalment, fet de setí. El coll, també de tela negra, és 
alt i ornamentat amb motius geomètrics senzills. Les solapes, que 
van damunt el pit, comencen on acaba el coll i van fins al primer 
botó que es fa servir per cordar-lo. A cada costat del justet es 
porten els botons de plata fets de filigrana. Estan afilerats de dalt a 
baix, quatre a cada filera i tantes fileres com es pogués. 
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Gonella: És un vestit propi de les dones que consta d'un cosset 
sense mànegues, ajustat, i una falda que parteix de baix del pit fins 
als peus. 

Mantellina: És una peça semicircular teixida de roba de grana 
blanca amb la vora negra; s'utilitzava per cobrir el cap, i sempre es 
portava per anar a missa o en processó. Se'n podia veure alguna de 
negra i les portaven amb qualsevol mudada. 

Mantó: Peça de forma, generalment, triangular (encara que també 
n'hi ha de quadrats, co l·locats en forma de triangle) que duen les 
dones i va col· locat per damunt les espatles i per dalt del vestit. AI 
damunt, s'hi col· loquen les joies. Els homes també el podien 
utilitzar per posar-se'l damunt les espatles quan feia fred . 

Mantó de dol: És una peça quadrada de la vestimenta femenina de 
color negre que les eivissenques portaven per damunt el cap per 
manifestar dol. Estava fet d'un teixit més fi que la llana amb unes 
fleques curtetes al vo ltant. 

Mocador: Hem de diferenciar aquest tipus de peça segons si és de 
dona o d'home, així com també allí on es dugui posat. En les 
vestimentes femenines t robam els següents: 
• En la gonella neg ra o blanca i amb l'emprendada d'or es duu un 

mocador de cap de color blanc brodat de blonda o randa i un 
altre que es co l·loca en forma de triangle per damunt del 
davantal per protegir el brodat de les prendes, que és blanc, 
brodat i va agafat amb el mateix davantal. 
El que es duu amb la gonella de color al cap és de seda florejada 
o estampada, que pot anar des del groc a l'ocre i marró fins al 
negre. 
El que es duu amb la vestimenta de formentera al cap és de llana 
negra brodat amb fi l de seda de colors vius o de ras. 
El que es duu amb el capell blanc de flocs, so l ser de color groc 
amb una filera de flors brodada. 
El mocador de pit és aquell que es du entre els plecs del mantó, 
mostrant així les seues puntes. Pot estar brodat o rematat amb 
una randa estreteta. 
Quant al mocador de l'home, es du per dins del coll de la camisa 
per protegir-la de la suor. 

Rosari: Els rosaris tant els usaven els homes com les dones. En 
ambdós casos, i igual que les prendes, s'usaven amb motiu de 
cerimònies religioses o en ocasions assenyalades. 

Saio: També anomenat caputxó. Es tracta d'una peça de la 
vestimenta mascu lina que s'usava per abrigar-se, feta de llana i 
estopa. Consta d'una caputxa, mànegues i cos que arriba fins als 
genolls. També es feia servir per manifestar dol. 

Toca: Peça tradicional per a homes. Es posa per damunt dels 
calçons i la seua funció és la de subjectar-los. 

Xalina: Peça tradicional de la vestimenta mascul ina. És una veta de 
color que es passa per darrere el col l de la camisa i es nua amb un 
llaç per davant. 
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