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RESUM 
El títol del document fa referència a la naturalesa d’aquest mateix. Ja que 

consisteix en l’elaboració de diferents il·lustracions, les quals permetran 

contextualitzar, ambientar, i dotar de vida un relat de terror concret, “L’Última 

Casa del Carrer C”, escrit per una dona victoriana. Aquestes il·lustracions estan 

realitzades mitjançant diferents tècniques dins de la disciplina del dibuix. Es 

duen a terme a partir de la seva història, els sentiments de l’autora i la seua 

manera de veure el món. Aquestes il·lustracions es troben en annexos al final 

del document. La realització d’aquest projecte respon a una metodologia 

pautada i proposta per la mateixa autora, amb la finalitat d’organitzar els temps 

de treball i assegurar-se de complir amb tots els requisits necessaris. 

 

Paraules clau: Il·lustració; relat il·lustrat; dibuix; tècniques mixtes; escriptores; 

literatura; fantasmes 

 

ABSTRACT 
The title of the document refers to the nature of the document itself. As consists 

of drawing up different illustrations, which will allow a concrete horror account 

to be contextualized, set, and brought to life, “The Last House on C Street”, 

written by a Victorian woman. These illustrations are made using different 

techniques within the discipline of drawing. They are performed from their 

history, the author’s feelings and their way of viewing the world. These 

illustrations are found in annexes at the end of the document. The 

implementation of this project corresponds to a well-established methodology 

proposed by the author herself, in order to organise working hours and ensure 

that they meet all the necessary requirements. 

 

Key words: Illustration; illustrated story; drawing; mixed techniques; writers; 

literature; ghosts 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest treball naix del propi interès per la il·lustració relacionada amb l’àmbit 

de la literatura com a eina de recolzament d’un text escrit, amb la intenció de 

ubicar al lector dins del relat i ajudar-lo a endinsar-se més profundament en ell. 

Així mateix, tot i que aquesta és una investigació principalment plàstica, el 

treball també s’ha centrat amb una investigació teòrica sobre el paper de la 

dona en la literatura i la il·lustració en la època victoriana i amb la intenció de 

donar aquesta visibilitat, com a dona, en l’àmbit de la il·lustració. Per tant, la 

recerca d’aquesta informació, m’ha sigut útil a l’hora de poder realitzar el meu 

propi inventari d’imatges. 

El període victorià ha provocat sempre en mi un gran interès i curiositat, per tant, 

una de les raons per les quals aquesta investigació gira entorn a ell, és aquesta, 

ja que m’ha servit de pretext per a realitzar una cerca molt més exhaustiva. La 

permanent curiositat de saber com era la vida en aquella societat, també va 

sorgir de les diverses lectures d’escriptors de l’època. I com bé és sabut, el 

període de l’època victoriana fou molt extens i va marcar profundament al país 

regnat i als països veïns degut a la seua gran influència, que avui dia encara 

perdura. Com explicaré en els pròxims apartats, una de les grans 

característiques fonamentals d’aquest període va ser una doble moral que 

afectava a pràcticament tots els àmbits de la societat victoriana. 

Un altre punt a tractar dins de la pròpia investigació, i és un dels més significatius 

per a mi, és el tema de la literatura i il·lustració de terror, que és precisament 

del que tracta el treball plàstic. Junt amb tot el que he mencionat en les línies 

anteriors, el terror és una de les meues fonts de màxima inspiració, sobretot 

quan es tracta d’històries antigues, i la època victoriana és una de les grans 

aportadores d’històries de supersticions, espiritisme i ocultisme. 

Per tant, aquest treball, tracta de recollir tota la informació per a traslladar-la 

principalment a la il·lustració d’un relat escrit per una dona en el període victorià, 

mitjançant dues tècniques d’impressió diferents entre sí, però tractant els 

mateixos escenaris, per a la posterior comparació entre elles, així com la 

comparació del procés de realització. Ambdues tècniques consten de edició 

limitada. L’obra compta amb sis il·lustracions realitzades amb serigrafia i cinc 

amb litografia de tamany A3 aproximadament. L’elecció de les tècniques ha 

sigut en base a aprofitar les assignatures cursades durant aquest curs acadèmic 

per a realitzar un treball de més envergadura com ho és aquest i també, per 

aplicar els propis coneixements a altres procediments nous amb els quals mai 

abans havia tingut contacte. Tota la producció es troba maquetada amb el text 

del relat i separada per tècniques, en l’apartat d’annexos, al final del document. 
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2.  OBJECTIUS I METODOLOGIA 
2.1 OBJECTIUS 

En el moment de plantejar-me aquest treball, vaig veure precís preguntar-me 

què era allò que volia aconseguir durant el procés i com a resultat final, és a dir, 

em vaig marcar uns objectius previs per a complir durant la seua materialització. 

Podem dir que aquests estan organitzats dels més generals cap a uns més 

específics. Aquest esquema no sols m’ha ajudat a saber què es allò que busque 

i espere com a resultat del treball, sinó que també m’ha ajudat a aprendre 

durant el procés i a organitzar-me de manera que poguera aconseguir aquests 

objectius. 

OBJECTIUS 

- Estudiar la influència de l’era victoriana en el segle XX y XXI en l’art i la 

literatura. 

- Realitzar unes il·lustracions adequades al relat “L’Última casa del carrer 

C”, que puguen actuar a manera de recolzament visual per a aquest, així 

com a làmines individuals. 

- Seriar obres de la manera més eficaç possible tenint en compte quin és 

el temps d’elaboració de cadascuna. 

- A partir dels coneixements adquirits en les dues assignatures, serigrafia 

i litografia, cursades i escollides per a realitzar aquest treball, ser capaç 

d’aprofitar les hores de treball per a elaborar la part pràctica del 

projecte. 

- Realitzar diverses tirades de làmines pulcrament elaborades i 

presentades que s’adapten al relat. 

- Intervindre quan siga necessari les làmines per a enriquir-les amb un 

llenguatge gràfic més potent. 

 

2.2 METODOLOGIA 

La realització d’aquest treball ha estat pautada des del primer moment, de 

manera que els resultats no han sorgit atzarosament. Sinó que ho han fet a partir 

de una metodologia que va pas per pas, des del principi fins al final i que amb 

ella es pretén dur una organització coherent amb el temps disposat i amb les 

eines de treball disponibles. Aquesta metodologia s’ha preestablert de la 

següent manera: a partir de la proposta del problema plantejat, s’ha realitzat 

una labor de lectura, seguida per una investigació i que posteriorment 

desemboca en la materialització de la idea. Aquests son sols uns dels passos 

efectuats per a la resolució del projecte, però a continuació parlaré més 

detingudament de cadascun d’aquests. 

El primer punt, pel qual comença el treball, és el plantejament d’aquest, el 

moment en el qual s’ha de fer una investigació sobre una temàtica i utilitzar els 
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coneixements adquirits durant aquests anys. En el meu cas, després d’haver 

cursat quatre anys de la carrera, m’he anat interessant més per la rama de la 

gràfica, ja que és on em veig més capacità per a treballar i en la que més còmoda 

estic. I dins d’aquesta rama, allò que més m’interessa és la il·lustració. Ací, doncs, 

ja tenia una pista a la qual adherir-me i que em va conduir a lo que avui dia és el 

meu projecte, a partir dels meus interessos, vaig descobrir que la il·lustració de 

relats, sobretot de terror, em resultaven certament atractius i des d’ahí vaig 

encaminar tota la investigació. 

Seguidament em vaig endinsar en una recerca i recopilació d’escriptors i 

escriptores de terror, dels quals parlaré més tard, que han sigut els meus 

referents literaris i dels quals, ja n’havia llegit alguns. Em vaig fixar en un detall, 

i és que tots aquests coincidien en una qüestió, pertanyien a la era victoriana, 

un període de la història d’Anglaterra per el qual sempre he sentit una forta 

atracció. Així que d’aquesta manera, vaig focalitzar el meu interès en trobar un 

relat, llibre o lectura que fora d’aquesta època, que fora de terror i que no fora 

una història coneguda  i per tant, il·lustrada moltes vegades. El relat escollit fou 

“L’Última casa del carrer C” de Dinah. M. Craick, per la seua forta atmosfera 

gòtica amb pinzellades romàntiques i per l’alt contingut sobrenatural, que en 

certa manera, vegem vigent en l’època. Es tracta d’un relat misteriós i tràgic, per 

que passa per un procés inicial bonic i tranquil, amb tocs misteriosos, a un 

moment agitat i turbulent, fins arribar al moment de pau i tranquil·litat on mor 

un personatge. La combinació de tots aquests elements junt amb la manera en 

la que estan escrits, així com la brevetat del relat, promouen que el lector 

penetre en la lectura de principi a fi. L’elecció del relat també s’ha donat en gran 

mesura, perquè personalment tenia gran interès en investigar sobre el paper de 

la dona en la escriptura i la il·lustració victoriana, que com he mencionat en la 

introducció, son uns dels temes dels que tracta el treball. 

A partir de l’elecció del relat, el pas que vaig seguir va ser el d’investigació on 

em vaig plantejar els temes més importants a tractar que han sigut, el context 

de la dona en la societat victoriana, així com el seu paper dins de la escriptura i 

la il·lustració i finalment el tema de la mort i lo sobrenatural. La investigació ha 

seguit diferents pautes marcades per mi a partir de la informació que anava 

trobant. He aconseguit aquesta informació principalment en la web, tant en 

documents i treballs realitzats per estudiants d’altres universitats com en llibres 

publicats en internet i pàgines que tracten aquests temes, així com en llibres 

físics. 

La primera cerca que vaig realitzar va ser a través de plataformes de cerca de 

treballs de fi de grau i màster com RiuNet o Dialnet, entre altres, per a trobar 

informació similar a la meua investigació. El modus operandi va consistir en 

recopilar els treballs que em resultaren interessants dels últims cinc anys i 

col·locar-los en un document amb el nom de l’autor, l’any i el resum del treball, 

per a poder tindre, d’aquesta manera, una espècie d’esquema i d’organització 

de la informació que anava trobant. A partir d’aquesta vaig començar a buscar 
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informació sobre la època i el context de la dona, així com informació sobre les 

dones escriptores i il·lustradores, principalment en la web, ja que m’ha resultat 

més complicat trobar aquest tipus de llibres i d’informació de manera física. 

La resta d’informació, més focalitzada en les tècniques i procediments aplicats 

a la serigrafia i la litografia la he trobada en els llibres de la biblioteca, així com 

amb la informació apresa i facilitada en les classes. Tota la recopilació de les 

referències la he anat registrant en un document per a tindre-la organitzada i 

d’aquesta manera, ser més fàcil seleccionar allò més important. 

Una vegada realitzada la cerca, vaig començar a planificar com, quan i de quina 

manera anava a materialitzar la part pràctica, per tant vaig crear un organigrama 

on vaig marcar per setmanes què és el que anava a fer cada dia aproximadament, 

per a saber més o menys quan abordaria cada apartat i d’aquesta manera, saber 

quant de temps li dedicaria a cada un. L’objectiu principal en aquest cas era el 

d’aprofitar totes les hores de taller per fer la part pràctica i les hores a casa per 

a anar realitzant el document. 

Una vegada elaborada la planificació, va arribar el moment de produir, amb 

produir faig referència a la part pràctica realitzada al taller o a casa. Com que 

volia realitzar els mateixos dibuixos tant en serigrafia com en litografia, primer 

que tot vaig fer una rellegida del relat per a seleccionar els passatges més 

importants, que mostren acció per a traslladar-los a la il·lustració. En primer lloc, 

després d’haver fet una recerca d’imatges de l’època, (de referents actuals i 

victorians), vaig començar a crear els personatges, com serien, quines robes 

portarien, en quines escenes es trobarien, etc. Els dibuixos es basen en tota 

aquesta recopilació d’informació i des de la meua imaginació. 

La part de produir és doncs,  on els dibuixos previstos passen a ser adaptats a 

les tècniques escollides i als procediments als quals se sotmeten. Els primers que 

vaig dur a cap van ser els de serigrafia, ja que la planificació del curs anava així i 

posteriorment els de litografia, més avall explicaré el procediment de treball de 

cadascun. La producció s’ha basat i adaptat al ritme de les classes i a les 

competències demanades, així com allò que jo volia realitzar. Ha sigut una 

producció en paral·lel, tot i que vaig començar amb la part serigràfica com ja he 

dit abans, ambdues parts s’han realitzat més o menys en el mateix període. 

Després de la producció arriba el procés de selecció, on de totes les còpies 

realitzades, trie les que més bé han quedat. Finalment, cal verificar si s’ha 

realitzat tot allò que ens interessa i que buscàvem. Ho fem comparant els 

resultats amb els objectius marcats al principi del treball. 
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3. MARC TEÒRIC 
3.1 CONTEXT DE LA DONA 

Coneixem com Era Victoriana aquella que abarcà tot el regnat de Victòria I 

d’Anglaterra des del 1837 fins el 1901. Durant els seixanta quatre anys que va 

durar la regència, en aquest país es va gestar una societat doblemoralista, on les 

aparences de cara als demés eren molt importants i deixaven molt que desitjar 

de portes cap a dins de les cases. En el carrer, el tema de la sexualitat era molt 

estricte, no era alguna cosa decorosa, arribant inclús a estar mal vistes aquestes 

pràctiques, mentre que en les cases s’esperaven actituds promiscues i 

eixelebrades, que incentivaren l’aparició de pràctiques com la pedofília, la 

promiscuïtat, la prostitució i l’adulteri, fruit de la repressió religiosa i cultural. 

Aquestes conductes, sobre tot, les relacionades amb la prostitució, es donaven 

en les dones de les classes obreres i pobres, ja que moltes d’elles es trobaven en 

situacions precàries de vida, inclòs havia moltes que eren orfes, per tant, la 

manera de guanyar diners era venent el seu cos. Aquesta doble moral estigué 

marcada per un gran puritanisme i per uns ideals de bellesa que, al parèixer, sols 

afectaven a la dona. Com en tots els períodes de la història, sempre ha hagut 

estàndards de bellesa que marcaren tendència en el seu moment i en el regne 

de Victòria no anava a ser menys. 

En un dels llibres que he investigat (VV.AA, 2006) “Vivir de l’aire: Ausencia y 

presencia del cuerpo femenino en la cultura victoriana” he tingut la possibilitat 

d’averiguar un poc més sobre la moralitat d’aquella època. En primer lloc, cal 

destacar que tant la medicina general, com la sexologia i la psiquiatria, trobaren 

en el cos femení un objecte d’estudi, per a justificar el paper que tenien en una 

societat patriarcal. Perquè era considerada insuficient i inferior a l’home, sent 

així, que sols sel’s assignava una finalitat per a la qual estaven capacitades, tenir 

fills. Es a dir, tot el pes de la reproducció requeia en la dona. Era considerat que 

la educació causava estralls en les dones, perquè les descentrava per a la 

finalitat reproductiva. Així doncs, una dona, al casar-se formava part de l’estatus 

social del marit i ella quedava relegada a ell. Cosa que va ocasionar una època 

d’invalidesa femenina. Tot i que els matrimonis eren habitualment concertats, 

de vegades l’home sí que decidia amb qui es casava, quedant d’aquesta manera, 

invalidada la paraula o els desitjos d’ella. 

Les dones no tenien ningun tipus d’informació sobre el sexe fins la nit de bodes, 

que poc a poc va esdevenir en la frigidesa femenina, ja que les dones es resistien 

a estar obligades a tenir relacions. Primer venia el matrimoni i després l’amor, 

en el millor dels casos, perquè de no ser això, simplement s’aguantaven, ja que 

lo important no eren els sentiments, sinó l’estatus social, com ja he comentat 

anteriorment. La societat victoriana era una societat obsessionada amb la 

repressió de la sexualitat i a la vegada, amb les bones formes, és ací on podem 

veure la doble moral de la que he parlat al començament. 
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No obstant, m’agradaria nomenar que, tot i que la visió que tenim de la dona 

victoriana, obscura, submisa i completament a la ombra de la figura de l’home, 

(poc allunyada de la realitat), és important saber, que, en comparació de les 

dones d’èpoques passades, la victoriana tingué la oportunitat de posicionar-se 

en la societat. Durant els segles, la dona ha sigut la encarregada de tenir fills i de 

cuidar-los, la maternitat era pràcticament a l’únic que aspiraven, perquè era el 

que se’ls havia imposat. En l’Edat Mitjana, per exemple, es seguia creient la idea 

bíblica de que la dona fou creada a partir del cos de l’home, i que, per tant, era 

inferior, a banda de que recau a sobre d’ella tot el pes del pecat original i de 

l’expulsió del jardí de l’Edèn. 

Aquest esdeveniment desemboca en que la creença de que les dones no eren 

de fiar, que eren lo pitjor, i que per tant, eren les culpables de tots els mals, les 

primeres pecadores de la llei divina i que no es podia sucumbir a la bellesa física, 

ja que sols es tractava d'una cosa superficial, s’havien de fixar en que l’interior 

era miserable. En quant al sexe, sí que vegem similituds amb l’era victoriana, i 

és que, en l’època medieval, el plaer també era cosa reservada per a l’home. En 

aquest moment s’acaba de gestar lo que serà el model de matrimoni cristià: de 

mutu sentiment, indissoluble i per a tota la vida. Cosa que esdevé una espècie 

de refugi per a les dones, ja que el matrimoni els assegurava un home que les 

protegiria i que les allunyaria de la prostitució, en el cas de les més pobres. 

Trobem un panorama similar amb la dona del Renaixement fins la Modernitat, 

figura creada i concebuda per a establir l’ordre. Relacionada sempre amb tot el 

que fa referència a la escena domèstica, en aquest període a la dona se la 

relaciona amb els sermons, els contes, els discursos. Existeix molta desigualtat, 

amb l’aparició de la Reforma i la Contrarreforma, moltes es converteixen en 

monges, que suposa un espai per a escapar de lo que està previst per a elles: 

casar-se, tindre família, i ser submisa al seu marit. Amb lo referent al treball i a 

l’àmbit domèstic, la dona victoriana té molt a veurer amb les dos de les quals he 

parlat, no obstant, en el segle XIX, sentim per primera vegada la paraula 

feminisme. Això, provocarà un canvi significatiu respecte a la figura de la dona, 

ja que gràcies a la revolució industrial, la prosperitat econòmica i tecnològica en 

la que es va veure immersa aquesta societat, ella podrà obrir-se camí més 

fàcilment que les seues antecessores. 

Així que després d’aquesta breu comparació, sí, la dona victoriana experimentà 

un avanç en quant als drets de les dones, sobretot gràcies a les circumstancies 

que esdevingueren en aquell moment, no obstant, seguirà baix l’ombra de 

l’home fins moltes dècades després. 

Inclús els aliments eren denominats masculins o femenins, sent així que la carn, 

per exemple, era masculina, ja que incentivava els impulsos sexuals en l’home. 

Aliments com la sal o les espècies es consideraven portadors de luxúria. Estava 

ben vist entre les dones, tenir un apetit delicat, perquè era senyal de que les 

dones no eren obscenes i també era símbol de virginitat, arribant inclús a 

expandir-se una infermetat coneguda com clorosi o febra verda, un desordre 

Fig. 1. Il·lustració botànica 

de la belladona (Atropa 

Belladonna) Franz Eugen 

Köhler 1897. 

Fig. 2 The Ugly Girl Papers: 

or Hints for the toilet. De 

S. D. Powers 1874. 
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alimentari comú entre verges, que provocava el refús de certs aliments, com la 

carn, tant crua com cuinada. El fet de que una dona rebutjara el menjar, era 

símbol de que efectivament no es gitava amb qualsevol. 

Després d’haver realitzat una cerca extensa, he trobat nombroses pràctiques 

que eren realitzades per les dones, per poder encaixar en allò que estava “ben 

vist”. Segons els llibres escrits en l’època, com “The ugly girl papers, or hints for 

the toilet” de S. D. Powers, un manual sobre com ser una dona correcta i 

considerada bella en l’època, on podem veurer com les dones tingueren que 

sacrificar la seua salut per a encaixar en la societat i ser desitjades. 

L’aspecte de la dona ideal era el d’una dona malaltissa, quasi moribunda, 

anorèxica. Estaven obsessionades amb la pal·lidesa mortuòria de les malaltes 

amb tisi, malaltia que esdevingué atractiva i a la moda, i lluny de temer-la, l’ 

anhelaven, de manera que feien tot el possible per aparentar estar-ho. Una pell 

bronzejada, era sinònim de pobresa i exposició a hores de treball sota el sol, així 

que la cerca d’una pal·lidesa mortal era insaciable. “L’essència de la bellesa és la 

salut”1, llegim en el llibre mencionat en el paràgraf anterior, podem observar 

altra contradicció de la moral. 

Aquesta pal·lidesa la obtenien a partir de rituals com posar opi per damunt del 

rostre, deixar-lo actuar tota la nit i al matí següent rentar amb amoníac. Un altre 

remei casolà per a la pal·lidesa i que servia per a eliminar les pigues era l’ús 

d’arsènic altament verinós, additiu i perillós. Com bé anava diguent, la 

hipocresia de la societat era abismal, proclamaven una bellesa saludable, quan 

la realitat era que les dones victorianes s’obsessionaren per dur una dieta que 

les feia emmalaltir, per així aparentar tenir l’aspecte malaltís i desitjable per als 

homes. Amb això aconseguien ser més desitjades i d’aquesta manera, tenir més 

pretendents. Aquest cos l’aconseguien amb l’ús dels corsets, el consum 

excessivament controlat d’aliments i fins i tot pràctiques molt més perilloses 

com la ingesta del cuc solitària per a que es menjara tot el que elles ingerien. 

L’expulsió d’aquest cuc de vegades provocava l’asfixia i la posterior mort. 

En aquells anys, també es buscava un cabell ros i arrissat com a sinònim de 

riquesa i bon estatus social, ja que moltes persones, indiferentment de la classe 

social, tenien els cabells plens de polls i solament les més adinerades podien 

proporcionar-se els cuidats necessaris. Així doncs, una dona amb el pèl llarg, era 

distingida. Per a obtenir els rínxols desitjats, s’utilitzaven una espècie de tenalles 

de ferro que es calentaven directament damunt de les xemeneies i es 

depositaven directament damunt del pèl. 

El problema d’aquest procediment, era que moltes vegades no deixaven un 

temps mínim per a que el ferro no cremara i al posar-lo damunt del pèl, aquest 

s’encenia a flames destrossant les llargues cabelleres, ja maltractades per les 

decoloracions, arribant a ocasionar calvície. Per a remeiar aquest problema i per 

 
1 S.D, Powers, 1874, pág. 12. 

Fig. 3 Fotografia del cabell 
d’una dona victoriana. 

Fig. 4 Cartell anunci cosmètics 
“Líquid Pearl”. 
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a estimular el creixement del cabell, es recomanava llavar-se els caps amb aigua 

i amoníac, ens podem fer una idea de com serien els resultats. Altre tractament 

referent al vell facial era el següent: 

“per a fer créixer les celles quan sofrien pèrdues,...usi el sulfat 

de quinina, cinc grans en una unça d’alcohol”2  

 

 

3.1.1 Relats victorians escrits per dones  

Una vegada descrit el context de la dona en aquesta època tan particular i 

masclista, on aquesta era un atribut més de l’home, una peça de vestir més, una 

decoració, podem imaginar, el xicotet lloc que ocupaven elles en qualsevol 

àmbit social o acadèmic. Ja que el seu paper en la societat era el de ser submisa 

i passiva a l’home i els estudis quedaven relegats a aquests. Per tant, totes 

aquelles activitats de caràcter intel·lectual, com ho és la literatura, no estaven a 

l’alcanç d’elles. 

Aquesta posició d’inferioritat va afectar a l’hora de tindre, ja no un 

reconeixement en la societat, que també, sinó un reconeixement en la literatura, 

ja que el paper femení d’escriptora no era considerat i els va costar molt d’esforç, 

poder obrir-se camí dins d’aquest món i moltes vegades ho feren baix 

pseudònims masculins per a poder publicar, com fou el cas de George Eliot, 

anomenada realment Mary Ann Evans (1819-1880). De les dones victorianes 

s’esperava que estigueren perdent el temps o simplement que no sapigueren 

res, que fossin ignorants. Anglaterra es trobava en un moment d’expansió 

econòmica, de desenvolupament tecnològic i de transformacions tant a nivell 

polític com social. 

“L’època victoriana fou sense dubte un període de prosperitat, 

progrés i estabilitat política” 3 

Havia moltes inquietuds respecte a lo religiós i a la moral, junt amb una ràpida 

expansió del comerç i la culminació de la revolució industrial. Per tant, no era 

possible la presència del sentit del humor, ja que era una societat plena de noves 

responsabilitats i contractes. Tot això va provocar que el model literari per 

excel·lència, el Romanticisme, anara perdent el seu valor, per a ser substituït per 

un model més racional i ordenat, més realista. El tipus de narrativa que 

esdevingué més popular va ser la novel·la, arribant al màxim esplendor i 

apareguent un gran nombre d’escriptores eminents. No obstant, tot i la 

repressió, existiren dones escriptores que gràcies a la seua valentia, hui dia 

podem gaudir dels seus relats. El llibre de “Damas oscuras”4  de la editorial 

Impedimenta, és el que m’ha inspirat per a la realització d’aquest treball. Es 

 
2 Traducció de l’autora. S.D. Powers (1874) pàg 90. 
3 Traducció de l’autora. CARRILLO Elkin, L. J (2018) pàg 15. 
4 “Damas oscuras” 

Fig. 5 Retrat fotogràfic de Dinah 
M. Mullock. 1880. 

Fig. 6 Il·lustració portada del llibre 
“El llenguatge de les flors”. Kate 
Greenaway, any 1884. 
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tracta d’una antologia de relats de terror escrits per dones victorianes, on 

apareixen els temes i les temors d’una època banyada de mort. En ell trobem 

relats com “Napoleó i l’espectre” de Charlotte Brontë (1816-1855), o “La porta 

oberta” de Margareth Oliphant (1828-1897), així com “L’última casa del carrer 

C” de Dinah M. Mulock, del qual tractarà tot aquest treball. Dinah va néixer en 

Standforshire (1826-1887). Posteriorment es va mudar a Londres on va conèixer 

a dos amics editors, que junt amb el seu cercle d’amics que l’animaven, va 

començar a escriurer. El seu primer èxit fou “Cola Marti”, que escrigué amb 23 

anys. Dinah fou una escriptora que va abarcar diversitat de gèneres com els 

contes, els poemes i les novel·les, com la obra més coneguda dels quals va ser 

“John Halifax” (1856), que tractava sobre els ideals de la classe social mitjana 

britànica. 

 

 

3.1.2 El paper de la dona en la il·lustració 

Recordem el que ja hem vist amb aquestes paraules: 

“el lloc de la dona en la societat victoriana estava limitat a 

l’àmbit domèstic.” 5 

Així com la criança dels fills i de mantindre la casa en bones condicions. Si fou 

complicat per a elles endinsar-se en el món de la literatura, imaginem com de 

dur tingué que ser en el món de la il·lustració. Si bé, al contrari del que jo 

pensava, si que existiren un nombre considerable de dones artistes dins dels 

camps de la il·lustració, el dibuix o la pintura i totes elles guardaven rasgs 

comuns: pintaven escenes delicades, casolanes i tendres. Lo que s’esperava 

d’elles. Les dones tenien accés a les escoles i acadèmies d’art, però eren 

expulsades de les classes de dibuix quan es tractava de models despullats. 

M’agradaria subratllar a una d’elles, que tot i que l’estil i la temàtica de les seues 

il·lustracions no reflexa el que vull expressar, fou una de les artistes més 

destacables en aquest àmbit. Es tracta de Kate Greenaway (1846-1901). Kate 

fou una important il·lustradora que va tenir l’oportunitat d’estudiar i formar-se 

en escoles i acadèmies d’art i d’il·lustració i que va ser molt coneguda en l’època 

per les seues targetes de felicitació comuns per les seues escenes quotidianes. 

Kate tenia contactes gràcies a son pare, que la va ajudar a obrir-se camí en un 

món d’homes. Els dibuixos que realitzava anaven acompanyats freqüentment 

de frases o historietes i per tant, podem observar la funció il·lustrativa dels 

dibuixos. Va arribar a ser tan popular, que altres editorials o particulars llogaven 

artistes per a que copiaren l’obra de Kate. Per tant, a pesar de que si que 

existiren dones il·lustradores i artistes, poques arribaven a ser la meitat de 

populars que un home, al igual que en el món de la literatura i en tots els àmbits 

 
5 Traducció de l’autora. CARRILLO, Elkin, L.J (2018) pàg 16. 

Fig. 7 Il·lustració portada per al llibre 
“A Apple Pie” de Kate Greenway, any 
1886. 

Fig. 8 Il·lustració de Peter Rabbit de 
Beatrix Potter, any 1903 
(aproximadament). 
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de la vida, inclús tenien complicacions a l’hora d’estudiar o practicar allò que els 

agradava. Segons el que he pogut investigar, tot i que no he trobat massa 

informació en les biblioteques o en internet, és possible que existisca, però no 

he pogut trobar-la. 

 

3.2 CONCEPTE TEXTUAL 
3.2.1 La literatura victoriana de terror 

“L’Anglaterra del segle XIX destaca de forma predominant per 

ser una època d’esplendor humanista.”6 

Aquest país també estava molt interessat en els canvis socials. Això va 

comportar que la tendència romàntica entrara en decadència per a donar pas a 

un període més realista, com bé diu aquesta cita: 

“podríem dir que va ser una espècie de fusió d’aquests dos 

estils d’escriptura.”7 

En aquest moment la novel·la es converteix en el màxim exponent de la 

literatura. No obstant, em resulta molt interessant el que diu Lola Jaqueline en 

la seua investigació: 

“als victorians els fascinaven les històries heroiques d’amor i 

aventures de la literatura medieval.”8  

Totes aquestes històries de les que estic parlant, estaven basades moltes 

vegades en èpoques passades, amb un fort component nostàlgic.  

“Les novel·les victorianes tendeixen cap a la idealització de les 

vides difícils dels protagonistes.”9  

A banda, presenten un punt de partida amb les del gènere d’horror gòtic i 

ciència ficció, com bé poden ser “Dràcula” de Bram Stoker (1847-1912), 

“Frankenstein” de Mary Shelley o “Les Muntanyes de la locura “ d’ H.P. Lovecraft, 

entre altres. 

Era una societat particular i molt supersticiosa, si bé, no tothom creia en 

l’espiritisme i els fantasmes, sí que existia un gran nombre de persones que 

acudien a sessions d’espiritisme i aquest fou un fenomen vigent en l’època. Així 

com també és força conegut que la mort es passejava pels carrers, existia un 

gran nombre de morts diàries degudes a infermetats com el còlera, la tisis, la 

mala higiene, els rituals de bellesa tan perillosos que he nomenat abans i la falta 

d’una bona alimentació, per lo que la presència d’aquesta esdevingué en una 

cosa habitual. 

 
6 Íbid. Pàg., 21. 
7 Íbid. Pàg., 21. 
8 Íbid. Pàg., 24. 
9 Íbid. Pàg., 24. 

Fig. 9 Futllet informatiu sobre el 
dol dels familiars Jay’s. 1888. 

Fig. 10 Futllet informatiu sobre 
el dol dels familiars Jay’s. Any 
no identificat. 
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Tan habitual era que la reina Victòria va elaborar unes normes per a indicar com 

i fins quant de temps s’havia de portar el dol. Com que l’època Victoriana es 

reconeguda per el seu gran puritanisme, la societat tenia que cenyir-se a fer lo 

que s’aconsellava per a no provocar enraonies que tacaren el propi estatus i el 

de la família. Aquesta sèrie de recomanacions eren publicades en manuals de la 

llar i revistes com The Queen, on explicava detalladament les instruccions 

d’etiqueta a seguir quan es moria un parent o una persona del teu entorn. 

Cal dir, que el dol era entès com una manera de mostrar a l’exterior allò que 

sentia qualsevol persona front la pèrdua d’un ser estimat, una manera 

d’exterioritzar allò que portaven dins. Algunes de les instruccions eren, per 

exemple, que les viudes tenien que portar roba especial, de dol negra, més de 

quatre anys des de la mort del seu marit, amb la opció de dur-la de per vida. No 

estava massa ben vist que mostraren les cares de dolor, era de mala educació, 

tot i que, recordem, aquests rituals estaven pensats per a que els familiars 

mostraren els sentiments interns a l’exterior. Tampoc era de bona educació 

tornar a la societat abans de dos anys des de la mort de la persona estimada. 

Tots els membres de la casa portaven dol, inclosa la del personal de treball. Per 

a les viudes el dol arribava a ser de dos a quatre anys, mentre que el dels homes 

era d’un màxim de tres mesos, ja que ells tenien que tornar a la vida social com 

més aviat millor. 

Veguem una volta més, com la dona queda per baix de l’home, considerat 

aquest com a un pilar fonamental per a la societat. Com que la mort era una part 

més de la vida, era molt important afrontar-la des del millor punt de vista i fer-

li front per a poder seguir en la vida dels qui seguien vius. Una manera de 

recordar al difunt amb l’aspecte que tenia abans de morir, eren les fotografies 

postmortem, on el familiar es fotografiava amb el difunt com si seguira viu. A 

nosaltres ens pot parèixer una mica tètric o fins i tot morbós, però per a ells era, 

com ja he dit abans, una manera de recordar com era eixa persona. També era 

freqüent dur un amulet amb flocs del pèl del difunt per a dur-lo damunt. 

Com he dit al començament d’aquest apartat, la societat victoriana era molt 

susceptible a les supersticions i a la presència d’esperits, de manera que es 

reflexava sobre tot, quan una persona faltava i per tant, també s’establiren 

instruccions a seguir per a que no es produïssin episodis paranormals. Diferents 

exemples d’aquestes eren, que una vegada passat el dol, la roba utilitzada de 

materials com el crespó, tenia que ser retirada de la casa. Totes les cortines i 

espills de la casa devien estar tapats per cortines negres, per a que els mals 

esperits, en cas d’haver-ne, no entraren a la casa. També es tenia que evitar 

mirar-se als miralls, ja que tu podries ser el següent en morir. Tots els rellotges 

de la casa tenien que parar-se en el moment en el que la persona faltava. 

Finalment, era molt important asseure’s amb el difunt per a que estiguera 

acompanyat en tot moment i que els mals esperits no s’apoderaren del seu cos. 

Per tant, una vegada sabem com els victorians vivien la qüestió de la mort, 

podem entendre un poc millor com aquesta va influir en les seues vides i en els 

Fig. 11 Fotografia post mortem 
victoriana. Aparentment cap a l’any 
1880. 

Fig. 12 Colecció de llibres d’ H.P 

Lovecraft. 2018. 
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temes de les lectures. A banda, també els descobriments científics, com els 

avanços en la moral i la decadència del romanticisme idealitzat, desencadenaren 

cap a una etapa més realista on hagué matisos de terror, degut a la realitat que 

els envoltava. A més, aquest desenvolupament de la prosa, va provocar un gran 

nombre de dones escriptores. Si bé, la ficció gòtica deixa de tenir la importància 

que tingué antany, aquesta fou reemplaçada per el terror psicològic i físic, el 

misteri, lo sobrenatural i la locura, entre altres. Com ja he dit abans, allò obscur 

i tenebrós és portat a la realitat. En aquesta “nova” corrent, on existeix una 

tendència cap a lo sobrenatural, es pot observar un cert interès per part dels 

autors, per l’aparició de fantasmes, plasmant així la permanència de lo passat. 

Es dona en moltes situacions la qüestió entre persones vulnerables, dèbils i 

innocents que es veuen abocades i obligades a actuar de manera impulsiva, 

front a situacions paranormals o forces superiors. 

 

 

3.2.2 Antecedents personals 

El meu interès cap a la literatura victoriana prové de l’afany per les lectures dels 

grans escriptors clàssics i per les novel·les escrites abans del segle XX. No obstant, 

no totes les lectures referents a l’època eren de terror, com ho és la que tracta 

aquest treball, de fet, vaig descobrir aquest gènere més tard. Em vaig adonar de 

que moltes de les històries de l’època narraven temes quotidians que eren un 

reflex de la societat del moment, normalment escrits per homes. 

El primer escriptor de terror que vaig descobrir va ser Edgar Allan Poe (1809-

1849), em va obrir un nou món d’ escenaris màgics i tètrics que em feien 

mantindre la concentració en les lectures. A partir d’ell, vaig conèixer a H.P 

Lovecraft (1890-1937), Mary Shelley (1797-1851) i finalment, va caurer en les 

meues mans l’antologia “Damas Oscuras”, d’on pertany el relat en el que està 

centrat aquest treball. Després d’haver vist pel·lícules de terror i haver llegit 

llibres, me n’he adonat de que sent aquest sentiment més profund amb aquests 

últims i sobretot si es tracta de llibres antics. 

Pot ser, és degut a que, com ja hem anat veient durant tot el document, els 

victorians, en aquest cas, vivien immersos en la tragèdia de les morts i tenien 

unes creences supersticioses molt arraigades, que avui en dia és possible que 

seguisquen vigents, però no de la mateixa manera que en aquell moment. Es a 

dir, el fet de que viviren amb aquella realitat, provoca que tant artistes, com 

escriptors, ho plasmaren d’una manera més real que possiblement avui dia. A 

banda, el terror que es tracta en aquests relats, és un terror amb pinzellades del 

gènere gòtic caracteritzat per tractar lo macabre, lo irracional i lo sobrenatural. 

Aquest tipus de terror naix com a reacció al Racionalisme i sol evocar atmosferes 

tempestuoses, nocturnes i tracta molt les emocions dels personatges. Aquest 

terror, em pareix més interessant a l’hora d’il·lustrar-lo, en contraposició al 

terror psicològic, que tracta la por més focalitzada en la psique dels personatges, 

Fig. 13 Portada del llibre 

“Frankenstein” de Mary 

Shelley. Il·lustrat per John 

Coulthart. 2020. 

Fig. 14 Il·lustració de la societat 
victoriana. George du Maurier. Any 
1870. 
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ja que tota la ciència ficció i la fantasia en la que estan immersos aquests relats, 

m’inspiren per a crear les il·lustracions. 

3.3 GRÀFICA 
3.3.1 Referents d’estil  

Amb ells és possible absorbir totes aquelles particularitats i maneres de treballar 

que ens han resultat interessants, de manera que un mateix siga capaç 

d’introduir-ho al seu propi estudi de treball. A banda de navegar entre diversos 

autors contemporanis, també ho fem al llarg de la història, en aquest cas concret 

del segle XIX, per mantenir una concordança amb la investigació i per nutrir-nos 

d’ells de la mateixa manera que dels nostres contemporanis. I després d’haver 

observat les similituds i les diferències que han hagut al llarg de la història de la 

il·lustració. L’ordre està marcat per data de naixement, començant pels més 

antics, cap als més actuals. He de dir, que els dos il·lustradors propers a l’època 

victoriana son homes, ja que com he dit abans, les dones artistes que havien, no 

realitzaren obres similars al que jo estic treballant o que presentaren 

característiques del meu interès. A continuació parle dels que més m’han 

inspirat i que em resulten interessants son els següents: 

 

George du Maurier (1834-1896) 

George du Maurier és el primer artista del que vaig a parlar. És el més antic de 

tots, i amb el qual podem observar un retrat més o menys fidedigne de l’època. 

Una de les seues característiques era la de retratar la realitat de la societat 

victoriana, despullant-la de tot tipus de bellesa onírica, a través de personatges 

realistes i figuratius situats en escenes quotidianes. En la part gràfica, 

m’interessa molt l’ús de les trames amb les quals obté profunditat i jocs de llums 

i ombres. Aquest recurs de grafit, al parèixer, a banda de resultar-me interessant 

a nivell gràfic i de la manera en la que el treballa, també m’ha servit com a 

inspiració a l’hora de realitzar els meus esbossos finals per a la tècnica de 

litografia, ja que gràcies a les textures és possible aconseguir treballs amb uns 

acabats interessants a la vegada que rics en clarobscur. 

 

Aubrey Beardsley (1872-1898) 

Aubrey Beardsley em va cridar molt l’atenció per l’ús que fa de sintetització de 

tintes i de llums i ombres. És a dir, utilitza recursos artístics molt propers a la 

tècnica serigràfica, com les tintes planes, l’ús de pocs colors, blanc i negre sobre 

tot, per a crear els jocs de contrastos. Una altra característica destacable és que 

moltes de les seues obres estan realitzades amb tinta xinesa negra, al igual que 

he fet jo en l’obra litogràfica, per tal d’enriquir-la més en quant al llenguatge 

gràfic. Un altre recurs que ell feia servir en les obres i que m’interessa per a 

realitzar la meua producció, és la utilització de trames en certs espais per a 

Fig. 15 Il·lustració de Aubrey 
Beardsley 1894 (aprox.) 

Fig. 16 Il·lustració per al relat 
de “Dràcula”. Abigail Rorer 
2008. 
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donar moviment i profunditat a la bicromia, com per exemple el puntillisme. Així 

mateix, Beardsley aconseguí crear imatges plenes de fantasia i molt properes a 

l’estètica de l’Art Decó, que ha sigut sempre per  a mi, un moviment artístic molt 

inspirador. 

 

Abigail Rorer (1949) 

Abigail Rorer és la primera artista contemporània de la que vaig a parlar. En 

primer lloc, m’agradaria comentar, que en relació amb el que estic fent, ella 

treballa a partir d’un text que la inspira a realitzar posteriorment les 

il·lustracions. Aquesta línia de treball és bastant similar a la que he fet servir per 

a la realització del meu projecte, ja que jo, al igual que ella, he partit d’una 

lectura prèvia a partir de la qual he realitzat el meu propi inventari d’imatges. 

Per tant, el que Abigail aconsegueix amb això, és ajudar al lector a entendre el 

text, a donar-li forma a allò que està llegint, creant una cohesió i un vincle entre 

ambdós. Una altra característica similar al meu treball, és que ella treballa de 

manera artesanal, és a dir, realitza les il·lustracions a partir de matrius que ella 

mateixa prepara per a estampar-les posteriorment, amb gravats tradicionals. 

També és suggerent com obté les llums i les ombres a través de tintes plantes 

per a ressaltar els blancs i els negres, intercalant trames per a aconseguir els 

tons mitjos, recurs que he traslladat sobre tot, a les làmines fetes amb serigrafia, 

per a obtindre aquest joc de contrasts i per a enriquir la obra tant a nivell de 

tècnica com de complexitat. 

 

Mike Mignola (1960) 

En el cas de Mike Mignola, trobe altres característiques que m’han inspirat en la 

part serigràfica del treball, ja que igual que en el meu cas, s’ha fet un gran ús de 

recursos plàstics com les tintes planes i la sintetització del color amb el qual crea 

contrasts de llums i ombres, prescindint quasi completament de les textures. 

Per una altra banda, també lligat amb el que he dit abans de acompanyar i 

recolzar la lectura amb la imatge, Mignola ho porta més a l’extrem, siguent 

capaç de narrar amb les imatges tota una història, ja que treballa també en 

l’àmbit del còmic. Això provoca que la imatge puga parlar per sí mateixa, per 

què l’ordre de les imatges és capaç de crear una narració. I pel que respecta al 

meu treball en relació amb l’obra d’aquest artista, també està plantejat d’una 

manera similar, encara que en el meu cas no es tracta d’aquest tipus de gènere, 

pense que les imatges, ordenades si que narren una historia. Tot plegat, em 

sembla important recalcar que el poder de la imatge és tan important com les 

paraules, ja que de vegades parlen per sí mateixes.  

John Coulthart (1962) 

John Coulthart també és un il·lustrador contemporani que realitza unes obres 

que em resulten molt interessants per diversos motius. En primer lloc, el que 

Fig. 17 Il·lustració per a “The 
Hellboy”. Mike Mignola. Any 
1994. 

Fig. 18 Il·lustració per al relat 
de “Dràcula” de Bram Stoker. 
John Coulthart. Any 2018. 
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més m’ha cridat l’atenció és el detallisme dut a l’extrem que utilitza, ja que et 

permet endinsar-te en la pròpia imatge per vorer tot allò que la conforma. Junt 

amb aquest recurs, John també fa ús d’un perfecte coneixement de l’anatomia 

humana acompanyat per una figuració molt realista d’aquesta. No obstant, 

gràcies al conjunt de tots aquests elements, ell aconsegueix imatges realistes i 

fidedignes a la realitat, en quant a proporcions i formes dels cossos i dels 

objectes, però sense parèixer fotografies. Em sent molt identificada amb aquest 

mitjà de treball, ja que des de la meua pròpia experiència, procure realitzar 

obres on barretge els coneixements anatòmics lligats a les proporcions i a la 

realitat, però amb pinzellades fantàstiques, que proporcionen a les il·lustracions 

un aire més diferent i propi. Finalment, m’agradaria comentar com sobrecarrega 

les seues obres amb molts elements per tot arreu, creant escenes repletes de 

barroquisme però al seu temps harmòniques. 

Tots els referents que he seleccionat, ja siguen contemporanis o més propers a 

l’època victoriana, presenten característiques comuns que m’han permès 

construir la meua pròpia atmosfera recollint allò que més m’interessa de 

cadascun i traslladant-ho al meu propi terreny. En el resultat pràctic d’aquest 

treball, es pot apreciar l’ús dels diferents recursos que he descrit. 

3.3.2 To i cromatisme 

Aquest treball consisteix en dues parts pràctiques, com ja he dit anteriorment, 

realitzades amb dos tècniques diferents. En la part serigràfica del treball, s’han 

utilitzat dos colors, el to que volia utilitzar pretenia, en certa mesura, plasmar 

eixa atmosfera en suspens, obscura, gòtica, mortuòria i a la vegada silenciosa i 

tranquil·la. Per tant, els colors utilitzats han sigut el roig i el negre, que 

representen perfectament aquesta intenció. Amb el negre obtinc tota aquesta 

atmosfera de temor i obscurantisme, sempre s’ha relacionat amb la obscuritat 

espiritual i física, ja que no et permet vorer on estàs, jo he utilitzat per a 

representar la nit. 

El roig és un color conegut per la seua càrrega de passió i amor, no obstant, si 

anem més enllà, al llarg de la història, vegem com aquest color simbolitza altres 

temes, com per exemple el color del sacrifici i la mort, relacionat amb la sang 

provocava refús cap a les persones, que l’interpretaven com a un color lligat a 

les supersticions. 

 

 

 

 

Fig. 19 Esbós personatges a 
llapis. 

Fig. 20 Esbós de creació de 
personatges femenins en 
digital. 
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4 PROJECTE MARC PRÀCTIC 
4.1  DESENVOLUPAMENT I PRODUCCIÓ 

En aquest apartat, explicaré tant els procediments que he dut a terme per a 

materialitzar l’obra, així com les dificultats i problemes junt amb les seues 

respectives solucions que han anat sorgint durant el procés de treball, a través 

de les tècniques d’estampació que he realitzat durant el primer quadrimestre 

d’aquest curs, la serigrafia i la litografia combinada aquesta última amb 

tècniques mixtes.  

Ambdós procediments son formes diferents d’impressió que s’han realitzat 

antany i que es segueixen utilitzant ara, per a obtindre còpies seriades d’una 

mateixa imatge. Encara que l’una i l’altra son dos tècniques artesanals anteriors 

a la impressió digital i per tant amb un alt nivell d’implicació, dedicació i resultats, 

que la tecnologia digital no ofereix, ja que les pròpies estampes ens aporten 

matisos distints que es veuen reforçats amb el tacte dels papers, formant així 

part del llenguatge. 

Com he anat anomenant al llarg de tot el treball, he pretès realitzar una sèrie 

d’il·lustracions a partir d’un relat, les quals, ens permetran imaginar als 

personatges i les atmosferes que es tracten en ell. Com que he tingut la 

oportunitat de cursar aquestes dues assignatures mencionades anteriorment i 

veient que cadascuna d’elles em brindava uns registres gràfics diferents, em vaig 

plantejar la possibilitat de realitzar les mateixes il·lustracions, amb xicotetes 

variacions. Ho he fet amb les dues tècniques per separat, per veure finalment 

quin conflicte podia aparèixer a l’hora d’adaptar els esbossos previs amb el meu 

registre manual, a les possibilitats i limitacions de cadascuna. A banda de poder 

aprofitar les assignatures i els consells i ajuda del professorat per a la realització 

del treball. Altre motiu pel qual he decidit realitzar el treball dins de les 

assignatures cursades, és precisament, absorbir tots els coneixements que els 

meus professors em podien aportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 Esbós creació de 
personatges masculins en 
digital. 

Fig. 22 Esbós primera idea de 
casa a llapis. 

Fig. 23 “Story board” plantejament escenes. 
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Una vegada introduït breument el punt de partida, començaré per explicar el 

procediment de treball que vaig adoptar per a treballar amb serigrafia. Aquesta 

és una tècnica, que per el que he pogut observar, en comparació amb la 

litografia, és molt més senzilla i ràpida a l’hora de produir una sèrie bastant 

extensa en poc temps. 

Així mateix, la serigrafia és una tècnica que m’ha resultat interessant per a 

realitzar el meu treball, ja que et permet realitzar tirades llargues amb poc 

temps. A banda, he tingut la oportunitat de treballar tècniques mixtes, 

combinant el treball analògic i passant-lo posteriorment a digital en Adobe 

Photoshop, per a poder adaptar els dibuixos a la serigrafia. Ja que aquesta no 

permet treballar amb grisos, aconseguint-se aquests, amb l’ús de trames. 

El treball al taller el realitzarem, molts de nosaltres amb parelles, i he de dir que 

a banda de l’ajuda que m’ha brindat la meua companya de treball anant a un 

ritme més ràpid, em sent molt agraïda pel recolzament i suport que ens hem 

donat durant tot el quadrimestre de treball una a l’altra. M’he adonat de que es 

un mecanisme de treball molt eficient i efectiu. 

No obstant, encara així, han sorgit problemes i complicacions al llarg de tot el 

procés, com per exemple el temps d’assecat de la pintura, acrílica en aquest cas, 

que ens descuidàvem un poc i ja s’havia assecat damunt de la pantalla, ens 

adonem perquè al estampar, no queda registrat en el paper, per tant és 

necessari netejar la pantalla amb una baieta el més ràpid possible per a evitar 

que es cree una imatge fantasma, provocant així la neteja de la pantalla amb un 

producte especial i tornar a començar. Per a seguir estampant, la pantalla ha 

d’estar seca, ja que del contrari, l’estampa no sortirà bé, tindrà restes d’aigua, 

cosa que ens va passar durant el procés. Pel contrari, també ens va passar que, 

degut a la inclinació de la rasqueta, que és l’utensili per a estampar, s’aplicà més 

o menys quantitat de pintura. Per tant, en algunes ocasions, per haver-la inclinat 

poc o massa i sense exercir la força suficient, les estampes quedaven 

sobrecarregades, la qual cosa implica que hi ha un excés de pintura que deu ser 

descarregada en papers de prova i sense carregar el dibuix amb més pintura. 

Altres vegades, el problema es situava en l’organització de la pantalla, que per 

voler optimitzar l’espai de la millor manera possible, col·locarem 4 fotolits en 

tamany din-A3 en una pantalla de 50 x 70 cm, havia lloc per a tots, però va 

resultar molt incòmode, ja que l’espai finalment quedava reduït i els fotolits 

estaven molt prop els uns dels altres, és recomanable deixar, al menys, 5 cm de 

marge entre ells i entre els marcs de la pantalla. Però poc a poc, a mesura que 

ens sorgien problemes i els anàvem solucionant, ens eixien millor les estampes 

i anàvem entenent com fer cada pas, per així estalviar temps i material. 

El procés de la litografia és més complicat que el de la serigrafia, des del meu 

punt de vista, ja que a pesar de que en ambdues tècniques han anat sorgint 

complicacions durant el procés, en el cas de la primera sorgien inconvenients 

que no et podies explicar, a banda de que era necessari entendre cada tipus de 

Fig. 24 Esbós casa definitiu a 
llapis. 
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material utilitzat, per a saber com tractar-lo. Per a començar, explicaré en què 

consisteix la part de la meua producció realitzada amb la litografia. Tant la meua 

professora com jo acordarem que resultaria interessant realitzar el projecte amb 

dues tècniques i suports diferents, per a explorar les possibilitats i per obtindre 

diferents registres segons allò que volia aconseguir. El projecte consta de 5 

estampes, on dues d’aquestes estan treballades amb una planxa d’alumini 

microgranejada de 50 x 70 cm intervinguda amb llapis litogràfic i tres d’elles 

estan realitzades amb transferència sobre pedra. La decisió de treballar amb 

transferències és deguda a que el meu traç i registre eren delicats i de línies fines 

i concretes, per tant, al haver-ho treballat amb llapis litogràfic haguera perdut 

aquesta riquesa de matisos i en cas d’haver-ho treballat amb altres recursos 

greixosos, corríem el risc de que no s’adherirà bé la tinta. 

El treball al taller estava enfocat d’una manera diferent al de la serigrafia, no era 

per parelles com en l’altre cas, però així i tot ens agrupàvem per a ajudar a la 

resta de companyes a accelerar el procés. Aquesta tècnica m’interessa molt, ja 

que és una disciplina del gravat que et proporciona els resultats més similars al 

propi traç de l’artista, ja que dibuixes amb materials com el llapis, un retolador 

o el llapis serigràfic o barra. Els resultats son orgànics i càlids, per tot això que 

he dit de que es dibuixa directament sobre la superfície. Han hagut 

inconvenients sobre tot en les transferències sobre pedra, ja que no totes les 

fotocòpies tenen el mateix tipus de tòner, i per tant, impedeixen el registre. 

Algunes vegades, en justificació al primer que he dit de que succeïen coses 

inexplicables, he de dir, que una de les transferències que vaig fer, s’anava 

esborrant a mesura que passaves el corró amb la tinta i li abocaves aigua, cosa 

que no deuria passar si està ben feta. La solució va ser finalment netejar la pedra 

i tornar a realitzar tot el procés, col·locant més quantitat d’àcid, per a que 

d’aquesta manera, mossegara més la pedra i tinguera més registre. No obstant, 

amb la planxa no vaig tindre ningun problema, el llapis litogràfic, a pesar de ser 

una mica massa gros, per al meu tipus de registre, ofereix molt bons resultats. 

Al igual que amb la serigrafia, una vegada trenques mà i t’adaptes al taller, als 

materials i al ritme de treball de la classe, és molt més fàcil treballar i obtindre 

millors resultats. 

 



Absència de referents femenins en l’època victoriana. Roser Valverde 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 Esbós retrat llapis versió 

litografia 

 

Fig. 27 Esbós retrat llapis 
descartat 

Fig. 26 Esbós retrat digital 
definitiu versió serigrafia. 

Fig. 30 Proves taüt mort de 
Dorothy. Fig. 29. Esbós final per a la 

escena de la mort de Dorothy en 
digital. 

Fig. 28 Esbós per a la escena de la 
mort de Dorothy. 
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4.2 RELACIÓ AMB LES TÈCNIQUES 

La meua intenció durant tot el procés ha sigut l’experimentació i comparació 

entre la tècnica de la serigrafia i la litografia, dues tècniques que mai havia 

treballat, a partir dels dibuixos que havia plantejat per a la seua elaboració. 

En primer lloc diré, que en general, totes les imatges parteixen d’una mateixa 

idea, és a dir, que tant en una tècnica com en l’altra, les imatges es repeteixen, 

però son tractades de manera diferent, per tant, ja existeix un punt en comú. En 

el cas de la serigrafia, les imatges prèvies foren elaborades a partir d’aquarel·les 

que vaig realitzar a posta per al treball i que han sigut alterades digitalment per 

a obtindre els grisos a través de píxels, com ja he mencionat anteriorment i per 

tant el resultat obtingut és més pla i geomètric que en el cas de la litografia, i 

això és degut a la primera presa de contacte amb el treball digital, escollit aquest 

últim, per a provar tot tipus de tècniques i veure quines possibilitats tenia en 

conjunt amb mètodes més analògics. 

Per un altre costat, tenim l’obra realitzada amb litografia, elaborada també a 

partir dels mateixos dibuixos. I al igual que amb l’anterior, també han sorgit 

canvis i intervencions per a poder adaptar-los a la tècnica. Com que el resultat 

és més orgànic i personal que en el cas de la serigrafia, però amb un acabat un 

menys precís en algunes de les làmines, vaig pensar que podria reforçar les 

imatges afegint detalls amb tinta xinesa i amb ploma i pinzell, per a donar més 

contrast i detall, a partir d’alguns dels referents d’estil dels que he parlat 

anteriorment. 

Per tant, si que es pot dir que existeix una relació amb les tècniques utilitzades, 

que és el punt de partida amb els mateixos dibuixos previs, ja que també s’han 

estat treballant conjuntament i evolucionant a l’hora. Així com un treball previ 

on posteriorment és reforçat amb altres procediments o disciplines, com per 

exemple la intervenció digital o la de tinta. 
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5 CONCLUSIONS 

Una vegada finalitzat el treball, he de dir que des del meu punt de vista els 

objectius plantejats s’han aconseguit plenament, ja que he tingut el temps 

suficient per a realitzar-ho en ambdues tècniques i finalitzar-ho dins del termini. 

A banda de que he sigut capaç d’obtindre resultats interessants tant amb 

serigrafia com amb litografia, tenint en compte que mai havia treballat amb 

ninguna d’elles. 

També ha sigut un repte en el cas de les dues tècniques, el treball al taller, ja 

que som molts alumnes a classe i s’han de respectar els torns d’estampació i 

d’ordre, per tant, a pesar d’haver aconseguit realitzar-ho dins del temps 

preestablert, ha sigut necessari molt d’esforç i hores extra als tallers, però a la 

vegada estic satisfeta amb mi mateixa per haver sigut capaç d’aconseguir-ho. 

D’altra banda, també m’agradaria dir que el món digital fins aquest moment era 

totalment desconegut per a mi, ja que sempre he treballat de manera analògica 

i per tant ha suposat un repte molt més gran afegit a tot el treball en sí. I encara 

que existeixen diferències entre el resultat amb serigrafia i en litografia i amb el 

meu gest de dibuix, pense que el resultat obtingut és molt gratificant. 

Per acabar, he de dir també, que la part d’investigació m’ha resultat molt 

enriquidora, ja que m’ha permès esbrinar moltes més coses de la societat i 

cultura victorianes que abans no sabia, així com descobrir que, al contrari del 

que jo pensava, si que hagué un nombre d’escriptores importants i d’artistes, 

que si bé no son tan conegudes com els homes, si que existiren i foren, en alguns 

casos, capaços de trobar el seu lloc i reconeixement. He après molt i he gaudit 

del procés, a banda, he tingut l’oportunitat de realitzar un treball de més 

envergadura i més extens que qualsevol altre, i per tant amb molta més 

dedicació i implicació.  

Com a conclusió també m’agradaria dir que m’he sabut organitzar el temps de 

tal manera que he pogut abastar tot allò que havia plantejat i planificat i a banda 

he tingut temps de fer els retocs necessaris i sobretot gaudir del procés. Els 

objectius marcats han sigut aconseguits exitosament, em sembla que he pogut 

complir-los tots i adaptar-los tant al ritme de treball, com a les exigències de 

cada tècnica. Així com haver pogut trobar la informació necessària per al meu 

treball. 
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