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capítulo 6A vestimenta na Galicia do XVIIIA vestimenta na Galicia do XVIII

GLOSARIO

Presentamos un pequeno glosario que reflicte os termos 
aprendidos coa actividade e que aparecen na fonte 
documental que utilizamos.

GLOSARIO

Almilla: especie de xibón con mangas ou sen elas, axustado 
ao corpo [liña 15]

Baeta: tea de la, frouxa, pouco tupida e cuberta de pelo por 
unha ou as dúas caras [liñas 5, 8, 11, 15 e 35]

Calzón: Pantalón antigo que ía da cintura ao xeonllo [liña 11]

Capote: Capa de abrigo que pode ser ampla e longa, con 
mangas ou dúas aberturas nos lados para sacar os brazos, ou 
cunha abertura soa no medio por onde se mete a cabeza [liña 8]

Capotillo: prenda a maneira de capote ou capa, que chegaba 
ata a cintura [liña 17]

Castor:  tea de la chamada así pola súa semellanza coa 
suavidade do pelo do castor [liña 30]

Cordobán: pel curtida de cabra, que se repuxaba, decoraba e 
pintaba para elaborar diferentes obxectos [liña 23]

Cotilla: axustador que usaban as mulleres formado de lenzo 
ou seda e de baleas, antecedente do corsé [liñas 10 e 38]

Déshabillé: salto de cama; no documento aparece como 
"desibillé" que probablemente fose a roupa de durmir [liñas 14 e 37]

Gardapés: saia de seda ou tea rica, moitas veces adornada, 
que se usaba para que non se viran os pes [liñas 3 e 12]

Listadillo: tea de algodón a listas, azuis e brancas, de que 
adoitaba vestirse a xente pobre e de servizo [liña 34]

Indiana: tea de lino ou algodón, ou de mestura dun e outro, 
pintada por un só lado [liña 32]

Mantilla: peza de roupa feminina, de encaixe, seda etc., que 
se leva sobre a cabeza e cae sobre os ombros ou sobre as costas 
[liña 30]

Parlamenta: esclavina corta, de pano negro, adornada con 
agremáns [liña 9]

Raidillo: tea de algodón raiada [liña 3]

Surtú: gabán, peza de vestir que se pon por riba dos outros 
vestidos para abrigarse [liña 36]

Vasquiña: saia longa ata os pés, con pregos na cintura e 
moito voo/ refaixo, saiote [liñas 2 e 19]

Xibón: prenda de vestir axustada, con ou sen mangas, que 
cubre o tronco do corpo ata a cintura [liñas 13, 35 e 37]

Zagal: saia interior, xeralmente de baeta amarela [liña 33]

Zaraza: tea de algodón estampada [liña 12]

Deseguido achegámosvos as solucións á identificación 
de prendas nas ilustracións que vos facilitamos a semana 
pasada.
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Bellas Artes. Una Familia gallega/ 
Dionisio Fierros

Colección cartográfica e iconográfica
Data: [1882]

Signatura: 73

Solución á identificación de prendas

4. parlamenta

5. camisa

6.vasquiña 

7. mandil

1. cofia

2. pano

3. capa

ILUSTRACIÓN 1
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Tipos de Galicia. Coruñeses
Colección cartográfica e iconográfica

Data: [1882]
Signatura:50

Mujeres de España. Coruña
Colección cartográfica e iconográfica
Data: [19--?]
Signatura: 409

1. camisa

2. mandil

3. vasquiña

4. medias

5. zapatos

1. cofia

2. parlamenta

4. zapatos

3. vasquiña

ILUSTRACIÓN 3ILUSTRACIÓN 2

Solución á identificación de prendas
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