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ABSTRACT 

Aquest treball planteja per una banda la problemàtica dels estereotips en un món, 

tant social com laboral, dominat per homes. Malgrat els avanços que la lluita 

feminista ha fet durant anys i anys, encara es troben sectors laborals on els homes 

són majoria, com el món de la il·lustració. On les dones tenen un paper molt petit, o 

aquestes es dediquen només a la il·lustració infantil. 

Per això, s’ha volgut treballar la revolució de les dones en aquest sector, la qual ha 

tingut un auge des de fa uns deu anys, descobrint i donant veu a les il·lustradores 

més conegudes del país. 

El projecte que es planteja és un reportatge audiovisual, anomenat La il·lustració té 

nom de dona, que combinant entrevistes de les il·lustradores i els seus dibuixos, 

explica com és treballar en un sector dominant per homes i quina és la motivació que 

tenen per seguir fent obres de temàtica feminista. 

Paraules clau: il·lustració,  feminisme, art, reportatge audiovisual, periodisme 

  

This coursework raises the problem about stereotypes in a world, both social and 

labour, dominated by men. In spite of the advances that feminist fight has done for 

years and years, there are still sectors where men are majority, such as the world of 

children’s illustration. 

For this reason, the women’s revolution in this sector has been addressed, which has 

been booming for about ten years, discovering and giving voice to the most famous 

illustrators in this country. 

The project that is being considered is an audiovisual report, called The illustration 

has a name of woman, which combines interviews with illustrators and her drawings, 

explains how to work in a dominant sector for men and what motivation they have to 

continue doing works of feminist themes. 

Key words: illustration, feminism, art, audiovisual report, journalism  
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1. INTRODUCCIÓ 

En finalitzar el grau a qualsevol universitat es demana que els alumnes realitzin un 

treball final de grau per demostrar que aquests han assolit els coneixements 

necessaris per sortir al món laboral. Nosaltres som dues alumnes del grau de 

Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona i se’ns va proposar fer un 

treball d’investigació o un projecte com a treball final d’estudis. Després de debatre 

diversos temes i barallar els possibles futurs professionals pels quals ens voldríem 

decantar, vam decidir que la millor opció era fer un projecte, i a poder ser,  un 

reportatge audiovisual de petit format sobre l’auge dels últims anys de les 

il·lustradores feministes al nostre país. 

Per tal de construir el fil narratiu del reportatge i buscar un punt d’inflexió en aquest 

tipus d’il·lustració a Espanya, ens centrarem en el primer llibre il·lustrat publicat per 

Moderna de Pueblo Els capullos no regalen flors (2013). També caldrà veure si 

abans ja s’havien publicat peces d’aquest caire, amb la dona feminista com a 

protagonista, amb l’objectiu de trencar canons i desfer tabús. També seguirem el fil 

del creixement de publicacions amb aquesta temàtica, a través de les autores i els 

dibuixos, com Raquel Riba Rossy, Sara Herranz, Agustina Herrero, Ame Soler, 

Marta Murnau i Parta Puig, per tal de construir el relat. 

El motiu d’aquesta temàtica és per què creiem que és necessari que es parli de i es 

tractin aquells temes que per les dones són quotidians, com la regla, el no depilar-

se, sortir de festa, la masturbació femenina, la “dona soltera”, etc.; que encara avui 

estan mal vistos o resulta incòmode parlar-ne per a la societat. A més, també creiem 

que cal divulgar aquest tipus d’art, ja que la il·lustració no està tan ben valorada com 

la pintura o la música. Per acabar, volem que tots els personatges del documental 

siguin dones, així ens donaran el seu punt de vista del món de la il·lustració, 

conèixer el perquè van triar la temàtica feminista per les seves obres i com és 

conviure en un món professional dominat pels homes. 

El format triat del projecte és un reportatge audiovisual, que s’anomenarà La 

il·lustració té nom de dona, d’una durada de no més de quaranta minuts, pensat per 
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emetre’s en televisions autonòmiques de parla catalana, és a dir, canals vinculats a 

la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, com TV3 o el Canal 33, À Punt o 

IB3. La llengua vehicular del reportatge serà el català, però si alguns dels 

personatges volen parlar en castellà, no hi haurà cap problema. 

Els protagonistes del projecte són els dibuixos de les il·lustradores seleccionades, 

els quals han ajudat a trencar l’estigma d’allò que genera el feminisme. Les autores 

ajudaran a construir el relat a través d’entrevistes que donaran veu i història als 

dibuixos. 

La intenció és deixar de banda el context històric i centrar-nos en l’aparició 

exponencial d’autores i d’il·lustracions amb caire feminista al nostre país. Per tant, 

tant les protagonistes seran autores actuals, que estan publicant actualment i que ja 

tinguin un cert recorregut en aquest camp, com Moderna de Pueblo o Raquel Riba 

Rossy. 

Els principals recursos que farem servir seran entrevistes per construir el relat, la veu 

en off que lligarà tots els punts del reportatge, els dibuixos ja publicats també seran 

clau per entendre allò que expliquen les protagonistes, i si pogués ser, demanaríem 

a alguna de les il·lustradores, si pogués fer alguns dibuixos in situ, per enregistrar-ho 

i que servissin de plans recurs. No hi haurà música, ni BSO, ja que volem que sigui 

un reportatge expositiu, i no hi haurà lloc per la música com ho tindria en un 

reportatge més poètic. 
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2. ANTECEDENTS 

a) Publicacions prèvies 

El projecte gira al voltant de la situació de bonança i reivindicació de les dones 

il·lustradores al país els últims cinc anys. A partir de diverses veus es narrarà com 

ha crescut i quina presència té la il·lustració feminista en aquests temps que vivim. 

L’Agència de Comunicació i Gènere ho ha arribat a qualificar de quarta onada, “una 

onada eminentment social i digital: les dones hem decidit ser les protagonistes de la 

nostra pròpia història i combatre juntes des del carrer i des de l’entorn virtual”1. Les 

xarxes socials s’han convertit en un altaveu d’aquesta reivindicació i des del món de 

la cultura i concretament de l’art, un gran nombre d’il·lustradores han decidit trencar 

amb els tabús i fer un art més feminista. 

Podríem dir que actualment ha sorgit una «nova moda», la moda dels llibres 

il·lustrats que reivindiquen personatges femenins. Moltes artistes s’han donat a 

conèixer a les xarxes socials i posteriorment han publicat els seus llibres. Ara, per 

això, és molt comú trobar articles similars  a: Les il·lustradores que no et pots 

perdre o 10 il·lustradores feministes que canvien la representació de la dona. Els 

diversos articles que hi ha a la xarxa fan un petit resum de qui és cadascuna de les 

il·lustradores que presenten, i adjunten algunes de les obres que elles han realitzat. 

Totes elles, en major o menor mesura, amb les seves il·lustracions donen visibilitat 

a la dona i normalitzen situacions o fets que han sigut tabús durant molt de temps, 

com per exemple, la menstruació o la masturbació femenina. També mostren una 

dona totalment lliure i independent i situacions sentimentals, masclistes, 

indecisions, contradiccions, etc., que elles, les il·lustradores, han viscut en primera 

persona. Aquest fet genera que el seu públic se senti identificat amb el que elles 

narren. 

A més, arran del 8 de març del 2018 i la mobilització històrica per la igualtat de les 

dones, les publicacions amb enumeracions d’algunes il·lustradores han sigut més 

                                            
1
 Lorenzo, M.A. (2018, 16 de setembre). Activismo ilustrado I. Diez ilustradoras feministas 

españolas. Recuperat de http://www.comunicacionygenero.com/activismo-ilustrado-i-diez-

ilustradoras-feministas-espanolas/ 

http://www.comunicacionygenero.com/activismo-ilustrado-i-diez-ilustradoras-feministas-espanolas/
http://www.comunicacionygenero.com/activismo-ilustrado-i-diez-ilustradoras-feministas-espanolas/
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visibles. Per al 8-M del 2018, i també del 2019, autores com Sara Herranz, Lola 

Vendetta, Moderna de Pueblo, Paula Bonet, Feminista Ilustrada, Pedrita Parker i 

moltes altres, van fer servir les seves il·lustracions sumant-se a la denúncia i 

difonent missatges a les xarxes socials per la igualtat, contra la bretxa salarial, la 

violència masclista. 

Cada cop és molt més comú trobar il·lustracions fetes per dones a les publicacions 

en paper o digitals de periòdics i revistes. Un exemple és la col·laboració de Flavita 

Banana en El País, SModa, Mongolia i BcnMes. 

D’altra banda, altres peces que es troben realitzades amb anterioritat a aquest 

projecte són entrevistes individuals, tant escrites com televisives o radiofòniques, a 

les il·lustradores del moment. 

Flávia Álvarez, coneguda com a Flavita Banana, segons explica la periodista 

Silvia Laboreo, “és una dona jove que amb barreja el cinisme i l’idealisme 

dissecciona els nostres comportaments humans amb precisió i aconsegueix que 

ens sentim identificats amb cadascuna de les seves vinyetes”2. Álvarez proposa un 

exercici durant l’entrevista: “agafa cinc imatges aleatòries de Flavita Banana. Sí, en 

totes surten dones. No, cap parla de coses de dones. Totes parlen de conceptes 

universals: la mort, l’educació o l’amor, i cap d’aquests comportaments pertany a 

cap gènere. Tots fem de tot”. 

L’artista coneguda com a Feminista Il·lustrada són Maria Murnau i Helen Sotillo, 

i elles amb les seves creacions pretenen aportar humor per tal de remoure 

consciències. Les il·lustradores han estat entrevistades diverses vegades i en una 

entrevista per a un bloc sobre història de l’art, Feminista Il·lustrada va afirmar que: 

“gràcies a l’humor podem distanciar-nos de la realitat i transmetre els fets des d’un 

punt de vista peculiar, diferent i més relaxat, sense deixar de comunicar fets 

verídics (...). Quan veus en una imatge els rols invertits te n’adones del sexisme 

que hi ha sota moltes actituds i frases que es diuen que passen molts cops 

                                            
2
 Laboreo, S. (2017, 15 febrer). Flavita Banana: "Si quiero que se me oiga más no voy a empezar a 

dibujar hombres". Recuperat de https://www.playgroundmag.net/lit/Flavita_22628111.html 

https://www.playgroundmag.net/lit/Flavita_22628111.html
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desapercebudes. Així que, per tal de fer-les (les il·lustracions) més originals, vam 

decidir fer-les així, ens semblava divertit posar a un home com a dama en apuros, 

disfressat d’infermer sexy per a carnavals o dissenyar un producte d’higiene íntima 

anomenat «Penisil»”3. 

Flavia Àlvarez i Feminista Il·lustrada són algunes de les il·lustradores que 

apareixerien en el projecte. Així com Moderna de Pueblo, la qual es podria dir que 

és una de les artistes més coneguda a les xarxes socials, amb diversos còmics 

publicats i per això també una de les més entrevistades. 

El programa Àrtic de Betevé va entrevistar el 29 de febrer d’aquest any a les 

sonades il·lustradores Marta Puig, coneguda com a Lyona, i Flávia Álvarez-

Pedrosa, que és Flavita Banana, per motiu de la copublicació d’un llibre. Juntament 

amb Cristina Bueno i Monstruo Espagueti aquestes dues artistes presenten el 

llibre Pintas Mucho. El llibre sorgeix de la proposta del col·lectiu Artsmoved 

d’impartir tallers d’il·lustració a centres CRAE. Habitualment les autores són 

entrevistades en programes televisius, radiofònics, de premsa digital o en paper per 

motiu de la publicació dels seus llibres. 

A més, a banda de les entrevistes realitzades per cadenes audiovisuals, també 

existeix una revista online que s’anomena Proyecto V, la qual és una revista amb 

una perspectiva feminista que, a través de reportatges audiovisuals i altres peces 

informatives, pretén abordar aquelles qüestions de gènere per les quals la gran part 

dels mitjans de comunicació no aprofundeixen. El seu primer reportatge de la 

revista feminista és Nosotras reímos, nosotras decidimos. Aquesta peça audiovisual 

és un dels principals referents que es tindran en compte a l’hora de realitzar el 

projecte que es presenta en aquest treball final de grau, sobretot pel contingut que 

aporta. Des de la revista expliquen que en aquest reportatge s’han preguntat “per 

què ha sorgit el boom d’artistes que utilitzen el riure per reflectir la lluita feminista, 

quina ha sigut la història de les dones com a creadores de l’humor i quina és la 

                                            
3 González, I. (2017). Entrevistando a ilustradoras: Feminista Ilustrada [Entrada en un blog]. 

Recuperat de https://creandohistoriasdelarte.wordpress.com/2017/04/05/entrevistando-a-ilustradoras-
feminista- ilustrada/ 

https://creandohistoriasdelarte.wordpress.com/2017/04/05/entrevistando-a-ilustradoras-feminista-ilustrada/
https://creandohistoriasdelarte.wordpress.com/2017/04/05/entrevistando-a-ilustradoras-feminista-ilustrada/
https://creandohistoriasdelarte.wordpress.com/2017/04/05/entrevistando-a-ilustradoras-feminista-ilustrada/
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diferència entre aquest humor amb consciència de gènere i el que s’acostuma a 

consumir”4. Amb aquest reportatge les diferents respostes conflueixen en què 

“l’humor és instrumental: pot utilitzar-se tant per a destruir estereotips com per a 

normalitzar-los encara més”. Entre les entrevistades hi ha la humorista Pamela  

Palenciano, la il·lustradora Raquel Riba Rossy, coneguda com a Lola Vendetta, 

la Directora de l’Institut d’Investigacions Feministes, Asunción Bernárdez, la 

Directora de l’Observatori per a la Igualtat de la UAB, Juana Gallego, l’escriptora 

Isabel Franc, la pallassa Virginia Imaz, la Redactora en cap de la revista Yo Dona, 

Silvia Nieto i la cantant, actriu i humorista Alicia Murillo. 

Per altra banda, com antecedents a aquest projecte també es pot considerar la sèrie 

documental Valentes produïda per À Punt, la televisió autonòmica valenciana. 

Aquesta sèrie recupera la memòria de dones valencianes il·lustres i oblidades. 

Concretament es pot tenir en compte el capítol dedicat a Manuela Ballester, pintora, 

il·lustradora, cartellista, escriptora i editora valenciana. Es va casar amb el reconegut 

cartellista valencià Josep Renau. Moltes vegades el seu treball va quedar ocult 

darrere de la figura del seu marit. El programa de la sèrie Valentes dedicat a 

Ballester, emès el 25 de juny del 2018, serveix d’antecedent perquè ajuda a 

comprendre la situació de la dona il·lustradora al s. XX. 

Un altre documental que ens serveix com a antecedent és el de Dones que criden, 

una peça audiovisual sobre la il·lustradora Inma Ramos Pizarro, coneguda com a 

p.nitas*, i el seu art. Aquesta peça audiovisual ens mostra qui és i per què fa el que 

fa. “Dibuixo el meu propi univers utilitzant crits i cossos de dona com a mitjà 

d’expressió, des d’una sensibilitat radicalment feminista. Dibuixo dones i nenes a 

través d’una imatgeria carregada d’ironia, franquesa, ingenuïtat i picardia. 

Il·lustracions de boques i vulves sempre obertes, cabells desfets, ulls grans, cossos 

asimètrics, crits ferms de llibertat elevats a la màxima potència dibuixada”5. 

Les diferents històries personals i motius pels quals les diferents il·lustradores 

                                            
4
 Ros, R. (2018). Nosotras reímos, nosotras decidimos: nuestro humor feminista. Recuperat de 

http://www.proyectovmagazine.com/nosotras-reimos-nosotras-decidimos-humor-feminista/#respond 

5
 Ramos, I. (2014). P.nitas* Ilustración y feminismo. Mujeres que gritan. Recuperat de 

https://www.pnitas.es/pnitas-artista-feminista/ 

http://www.proyectovmagazine.com/nosotras-reimos-nosotras-decidimos-humor-feminista/#respond
https://www.pnitas.es/pnitas-artista-feminista/
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escullen l’art com el seu vehicle per a comunicar-li al món una idea, un pensament, 

una opinió, una vivència, són rellevants i són considerades un punt fort per a aquest 

projecte. 

El programa Punts de Vista dedica un espai per entrevistar a la il·lustradora infantil 

Anna Font. Aquesta parla del seu recorregut i del motiu d’allò que fa. La manera de 

tractar la seva obra, des del punt de vista de l’enregistrament, és interessant com a 

referent. Aquest programa també va entrevistar la il·lustradora Joana Santamans 

per motiu d’una exposició. De la mateixa manera que l’anterior, és captivant la 

manera com es mostra a l’artista mentre realitza algunes de les seves obres. A 

més, també explica com les duu a terme, amb quins materials treballa i les 

referències que utilitza per a fer cada obra. 

El programa Tria33 de TV3 va emetre el febrer del 2017 el reportatge Tres 

il·lustradores, tres estils. En aquesta peça, es presenten tres artistes molt diferents. 

Una d’elles és Laura Pérez Vernetti, coneguda, entre d’altres, per les seves 

adaptacions de poesia contemporània al còmic. A Olga Capdevila se la presenta 

com “una instagramer reconeguda amb un estil de pintura geomètric i naïf i amb 

molt sentit de l'humor”. La tercera és Joana Santamans, de la qual s’ha parlat 

anteriorment. Ella vincula les seves obres al món animal, captant les mirades, les 

textures i els colors d’aquests éssers. Amb estils molt diferents, “totes tres són 

apassionades incansables de la seva feina i totes tres ens expliquen detalls dels 

seus treballs en aquest reportatge que els hem dedicat”. 

Més 324 entrevista la il·lustradora Carme Solé Vendrell per motiu de l’exposició 

Per què, una mostra retrospectiva de l’obra de Solé. El tractament de les imatges 

en aquesta entrevista és purament informativa. Per tant, a diferència de les 

entrevistes anteriors, les quals poden ser un referent visual, en aquest cas no se li 

donaria tanta importància. Tot i això, el contingut de la seva història personal i 

artística és important. 

El projecte HOY és una sèrie documental que a través de “com és un dia qualsevol 

a la vida d’un artista?” apropa l’art i l’artista des d’una altra perspectiva. És una 

aproximació pura a la persona i a la personalitat de cada artista que retrata, i també 

a una generació. Cada capítol, visualment, pot esdevenir un clar referent a l’hora 
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d’enregistrar les imatges del reportatge audiovisual que aquí es presenta. A més, si 

se centra l’atenció en el capítol Un dia en la vida de la pintora Cinta Vidal, perquè 

és l’àmbit que en aquest cas interessa, es retrata el que fa una artista com Vidal 

durant vint-i-quatre hores. Són interessants els plans del seu espai de treball, de 

l’obra que té entre mans, del seu entorn. Ella explica la seva manera de treballar, 

els seus inicis, els estils pels quals ha passat i la seva manera de fer actual. “Pintar 

i dibuixar és la meva característica principal. No seria jo si no pintés”. 

Però potser una de les il·lustradores feministes més conegudes del moment és 

Paula Bonet, i segurament una de les més entrevistades, la qual es caracteritza 

per un estil únic. Alguns programes, com Late Motiv de Movistar+, Caràcter, Més 

324 o Al Cotxe de TV3, El Matí de Ràdio 4, o altres portals web com hoyesarte.com 

i mitjans com La Vanguardia, l’Ara, eldiario.es, Público, El Periódico, entre altres, 

han sigut els que han donat visibilitat a l’artista i les seves obres i publicacions. 

Moltes de les entrevistes són per la sortida a la venda d’algun dels seus nous 

llibres. Així i tot, trobem alguns casos, com l’entrevista del programa Caràcter, que 

poden ser exemples interessants per tenir en compte de cara a aquest projecte. 

Aquest programa és una peça que mostra l'univers de Bonet i quin és el seu art. 

L’entrevista de Giardinetto Sessions per a La Vanguardia, es va dur a terme amb 

motiu de la publicació d’un nou llibre de l’artista, però, encara així, ens mostra qui 

és l’artista. A més, explica: “quan vaig tenir aquest altaveu amb els dibuixos, i em 

vaig adonar que pel fet de ser dona el tracte que rebia era diferent del dels meus 

companys i també del que estava fent amb aquells dibuixos, vaig entendre que la 

meva formació emocional i la meva formació intel·lectual partia de l'experiència 

masculina. Tots els llibres que m’han acompanyat durant anys, els que he rellegit, 

tots els llocs dels quals he begut, eren llocs habitats per homes. Llavors, vaig 

buscar l’experiència femenina perquè em vaig veure exposada amb el meu treball, 

a un context en el qual jo no encaixava i no entenia per què no ho feia. Vaig buscar 

autores femenines, al principi per a veure com havien encaixat elles pel fet de ser 

figures reconegudes en un context habitat per homes i al final vaig arribar a un lloc 

molt més interessant, que és justament a les seves obres. Com intentes encaixar 

en un context habitat per homes ja em sembla totalment secundari. El plaer i el 
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creixement emocional i intel·lectual que em va produir llegir les seves obres (...). 

Ara fa quasi cinc o sis anys que només llegeixo a dones perquè necessito llegir a 

aquestes dones per entendre’m”6. També apunta que “hi ha homes que diuen que 

ells no llegeixen a dones. Les dones llegim homes i dones sempre. Durant molt de 

temps s’ha considerat que les dones parlen de coses de dones que només 

interessen a les dones perquè durant molt de temps, s’ha pensat que el que és 

femení, és per a dones i el que és masculí, és universal”. Aquesta aportació en la 

qual ella fa referència a la literatura es pot portar també al món de la il·lustració. 

D’altra banda, la fotògrafa i realitzadora audiovisual Beatriz Janer també retrata a 

l’artista Paula Bonet en la quarta entrega de la sèrie de dones artistes, 

#filmetsdedones. En aquesta peça l’artista explica les seves obres i el sentit que té 

cadascuna de les seves il·lustracions des de la intimitat. A més a més, en aquest 

cas, també cal fixar-se en la realització d’aquesta producció: els sons, la cura dels 

plans i dels detalls, la senzillesa i l’estima amb la qual es du a terme 

l’enregistrament, juntament amb la música. 

Però no només ens interessen les entrevistes i peces audiovisuals realitzades 

anteriorment sobre les artistes, sinó també aquelles obres que ens posin en context 

el paper de la dona artista durant la història i actualment. De fet, i com ja sabem, la 

història ha estat escrita pels homes i la història de l’art, també. Les dones durant 

anys han quedat relegades als peus de pàgina i aquest és un dels motius pels 

quals es troben publicacions com el de la historiadora d’art Elia Rodríguez 

Montero, Las mujeres artistas, las grandes desconocidas de la historia del arte. El 

text ret homenatge a les dones artistes des de l’Edat Mitjana fins al s. XXI, fent 

referència a les artistes ara conegudes però desconegudes durant tants anys. 

Publicacions com aquesta són interessants de cara a la realització d’aquest 

projecte per conèixer la situació de la dona en el món de l’art. 

L’exposició Ocultes i Il·lustrades és una mostra realitzada per la Universitat de 

València al Centre Cultural La Nau, des del 19 d’octubre del 2018 al 17 de febrer 

del 2019. Pretén donar visibilitat al paper de la dona a la il·lustració a través dels 

                                            
6
 La Vanguardia [La Vanguardia]. (2018, 13 setembre). Giardinetto Sessions con Paula Bonet [Arxiu 

de vídeo]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=VWnMSE5BPrA 

https://www.youtube.com/watch?v=VWnMSE5BPrA
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treballs de mig centenar de dones il·lustradores valencianes de diferents 

generacions. Els comissaris expliquen que “no és únicament una aposta de gènere, 

sinó un requeriment d’igualtat i una oportunitat per a posicionar la tasca de les 

il·lustradores valencianes (...). El projecte va sorgir davant la constatació que en la 

majoria dels àmbits professionals, i concretament en el de la il·lustració, no s’ha 

atorgat el mateix valor al treball de les dones que al dels homes. L’objectiu és 

visibilitzar el paper de les autores en aquesta professió que, a més d’«oblidades», 

van passar desapercebudes: ocultes sota pseudònims, relegades a tasques 

considerades llavors secundàries i lluny dels càrrecs creatius de rellevància”7. 

Aquesta mostra, és útil per aquest projecte perquè dona a conèixer algunes de les 

figures femenines que van estar al món de l’art i la il·lustració. Però, a més, permet 

veure l’evolució de les diverses obres amb el pas dels anys. 

El llibre Dones Pioneres 2006 té un capítol dedicat a les il·lustradores i és un llibre a 

tenir en compte com a antecedent, tot i que se centra principalment en aquelles 

dones dedicades a la literatura infantil il·lustrada. Un sector d’aquesta professió en 

el qual treballen moltes més dones que no pas homes. 

Finalment, hi ha quatre articles i reportatges publicats en quatre mitjans de 

comunicació diferents: Dones il·lustradores i dissenyadores: una realitat feta 

fenomen (VilaWeb, 2016), Feminisme a traços (Levante, 2018), Il·lustrades i sense 

clixés, el nou fenomen editorial fa “boom” (El Confidencial, 2015) i Ser dona, jove i 

il·lustradora (ARA, 2018). Els tres primers, d’entre tot el context previ i també 

necessari exposat anteriorment, són els antecedents i referents més clars per al 

projecte audiovisual que es desenvoluparà al llarg de les següents pàgines. La 

manera d’expressar-se, la diversitat, la crítica barrejada amb humor, la narració de 

la vida quotidiana amb experiències properes, i amb les quals el públic pot 

identificar-se, es tradueix en una gran presència i influència a les xarxes i a les 

prestatgeries. L’últim reportatge de l’enumeració, el qual el projecte que es presenta 

a continuació té més relació, explica el moment d’eclosió que viu la il·lustració i les 

                                            
7
 Chumillas, C., Lleonart, M., MacDiego. (2018). Universitat de València. OCULTAS E 

ILUSTRADAS. Crecimiento y éxito de las ilustradoras en Valencia. Recuperat de 
https://www.uv.es/uvweb/cultura/es/centros-culturales/nave/programacion/actuales/ocultas- ilustradas-div-
crecimiento-exito-ilustradoras-valencia-/div- 1285874240901/Activitat.html?id=1286039180182 

https://www.uv.es/uvweb/cultura/es/centros-culturales/nave/programacion/actuales/ocultas-ilustradas-div-crecimiento-exito-ilustradoras-valencia-/div-1285874240901/Activitat.html?id=1286039180182
https://www.uv.es/uvweb/cultura/es/centros-culturales/nave/programacion/actuales/ocultas-ilustradas-div-crecimiento-exito-ilustradoras-valencia-/div-1285874240901/Activitat.html?id=1286039180182
https://www.uv.es/uvweb/cultura/es/centros-culturales/nave/programacion/actuales/ocultas-ilustradas-div-crecimiento-exito-ilustradoras-valencia-/div-1285874240901/Activitat.html?id=1286039180182
https://www.uv.es/uvweb/cultura/es/centros-culturales/nave/programacion/actuales/ocultas-ilustradas-div-crecimiento-exito-ilustradoras-valencia-/div-1285874240901/Activitat.html?id=1286039180182
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dificultats que hi ha en aquest treball. La situació professional de moltes 

il·lustradores és precària i, a més, hi ha una desigualtat latent entre homes i dones 

dins del món de la il·lustració. Com s’explica, “segons un informe de l’Associació 

Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC), només dues de cada deu dones 

s’hi poden dedicar exclusivament, mentre que el doble d’homes sí que ho poden 

fer”8. A més, com s’ha comentat també anteriorment, l’artista Laia Arqueros explica 

a l’article que “hi ha moltes dones il·lustradores però se solen dedicar més a la 

il·lustració editorial i infantil, mentre que els homes encara abunden a la premsa, la 

publicitat i el còmic”. 

La realitat és que durant molts anys, en àmbits relacionats amb l’art les dones han 

tingut un reconeixement mínim o, en molts casos, nul. Un exemple és que al Museu 

del Prado només hi ha sis obres firmades per dones d’un total de 1.627. Per això 

mateix volem que aquest documental sigui una realitat, per la desigualtat que es viu i 

per la qualitat artística que hi ha, perquè elles i les seves obres també hi són i es 

mereixen ser valorades i ben tractades. 

 

b) Originalitat del nostre projecte 

La pregunta principal que ens hem fet per tirar endavant aquest projecte és si és 

necessària una divisió de gèneres per a mostrar el treball de les dones 

il·lustradores? I la resposta és que sí. Actualment a les escoles es continuen 

estudiant manuals d’història de l’art, amb poca o nul·la presència de dones artistes, 

com si elles no haguessin existit o si el seu art no fos prou acceptable per ser 

reconegut com a tal. Un exemple és el clàssic d’Ernest Gombrich, en el qual no 

apareix cap dona, o el de l’editorial Vicens Vives, on només apareixen tres: 

Artemisia Gentileschi, per Judit i Holofermes; Frida Khalo, per La columna trencada; 

i Louis Bourgeois, per la gegant aranya exposada a l’exterior del Museu 

Guggenheim de Bilbao, la Mamán. Estem en una situació en la qual hi ha una 

                                            

8
 Cuadrado, G. (2018, 7 setembre). Ser dona, jove i il·lustradora. Recuperat de 

https://play.ara.cat/propostes/dona-jove-illustradora_0_2084191564.html 

https://play.ara.cat/propostes/dona-jove-illustradora_0_2084191564.html
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aparent situació d’igualtat però realment reforçar aquesta vessant feminista i 

recuperar el paper d’aquelles dones que van fer tant i que no ha rebut aquest 

reconeixement és necessari. I sumar necessària la presència de les artistes actuals. 

El projecte audiovisual que es presentarà a continuació es diferenciarà dels 

diferents treballs esmentats en l’apartat anterior en què serà principalment un 

reportatge audiovisual, el qual farà un recull de les il·lustradores feministes actuals 

amb més ressò de les seves publicacions, tractant la seva vida professional 

juntament amb els seus treballs. Fins al moment, en l’àmbit audiovisual, només hi 

ha documentals i entrevistes individuals a algunes il·lustradores. Respecte a les 

publicacions que hi ha en diaris, revistes, llibres, blocs, principalment són 

enumeracions, entrevistes individuals o reculls sobre artistes desconegudes d’altres 

èpoques. Per això, aquesta peça audiovisual s’allunyarà de la gran part del que 

s’ha publicat al respecte sobre il·lustradores femenines. Només tindrà coincidències 

més clares amb tres dels articles anomenats a l’apartat anterior: Dones 

il·lustradores i dissenyadores: una realitat feta fenomen (VilaWeb, 2016), 

Feminisme a traços (Levante, 2018) i Il·lustrades i sense clixés, el nou fenomen 

editorial fa “boom” (El Confidencial, 2015). 

El fil narratiu seran les diferents veus d'algunes de les il·lustradores en la seva 

experiència aquests darrers cinc anys. Es tractarà l'exponencial creixement, la 

importància de les xarxes, la lluita feminista, la necessitat de tractar temes tabú. A 

més de conèixer les seves vivències personals, els motius pel qual es dediquen a 

això i com creuen que estan ajudant a la lluita feminista amb les seves obres. 

Com a conclusió, creiem, i esperem, que arribarà el moment que no hi hagi una 

distinció entre il·lustracions femenines i altres que no ho són. I aquest projecte 

pretén col·laborar per tal de treure l’etiqueta d’il·lustració de dones”. 

  



16 
 

3. EL FEMINSME 

a) Què és el feminisme? 

Últimament podem trobar el feminisme a l’ordre del dia de la majoria de mitjans de 

comunicació i a la boca de tothom. Grans sumes de denúncies per agressions 

masclistes, la bretxa salarial, el cas sonat del judici de la manada i totes les 

conseqüències que ha comportat, l’absolució i la ridícula sentència d’uns nois de 

Lleida per violar una noia discapacitada, la multitudinària manifestació del 8-M tant 

a Barcelona com a Madrid, etc. Tots aquests exemples, i molts més que es podrien 

seguir enumerant, són algunes de les causes de per què el feminisme es troba a 

l’agenda mediàtica, i per què, cada cop més, creix el nombre de persones que el 

reivindiquen. 

Però què és el feminisme? Segons la RAE el feminismo9 és 1) “el principio de 

igualdad de derechos de la mujer y el hombre” i 2) “el movimiento que lucha por la 

realización efectiva en todos los órdenes del feminismo”. En canvi, segons el DIEC, 

la definició de feminisme10 és tal que 1) “el moviment social que denuncia la 

submissió tradicional de les dones als homes i promou l’equiparació de drets entre 

els dos gèneres” i 2) “el conjunt de teories que al llarg del temps fonamenten la lluita 

de les dones a favor de l’emancipació”. Podem veure que depenent del diccionari, i 

de la llengua en què s’empra la paraula, trobem diferents definicions del terme. Per 

exemple, la RAE utilitza el mot «igualtat», el qual molts moviments feministes 

critiquen pel fet de voler igualar els drets d’homes i dones, en el sentit que igualar 

suposa augmentar o reduir en parts iguals, i d’aquesta manera, les dones seguirien 

tenint inferioritat respecte als homes. En canvi, el DIEC empra el terme «equiparar», 

el qual sí que suposa l’augment dels drets de les dones per ser equivalents als dels 

homes, i tenir els dos els mateixos beneficis en societat. 

                                            
9
 RAE. Feminismo. Recuperat de: https://dle.rae.es/?id=HjuyHQ5 

10
 DIEC. Feminisme. Recuperat de: https://dlc.iec.cat/results.asp 

https://dle.rae.es/?id=HjuyHQ5
https://dlc.iec.cat/results.asp
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Ara bé, si cerquem la definiciño de «mujer» o «dona» ocurreix el mateix. Segons la 

RAE una mujer11 és 1) “una persona del sexo femenino”, 2) “una mujer que ha 

llegado a la edad adulta”, 3) “una mujera que tiene las cualidades consideradas 

femeninas por excelencia” i 4) “la esposa o pareja femenina habitual, con relación al 

otro miembro de la pareja”. En canvi, segons el DIEC trobem que una dona12 és 1) 

“una femella de l’espècia humana, especialment quan ha arribat a l’edat de la 

pubertat, i més especialment quan ha assolit l’edat madura”, 2) “muller”, 3) “la dona 

considerada com a posseïdora de tal o tal qualitat, professió, condició, etc.”, i 4) “una 

dona dotada de les qualitats que s’atribueixen tradicionalment al sexe femení”. La 

majoria de definicions fan referència a les qualitats femenines que s’atribueixen a la 

dona per ser dona, per la relació que pugui tenir dintre d’una parella, o per la posició 

que ocupa en segons quines professions atribuïdes a les dones. 

Però el més interessant sobre la definició «dona» al diccionari és el seguit d’atributs 

que la prosegueixen, com «mujer de gobierno» que vol dir “mujer de su casa” o 

“criada que tenía a su cargo el gobierno económico de la casa”; «mujer de la calle», 

“mujer normal y corriente” o “prostituta que busca a sus clientes en la calle”; «mujer 

fatal», “mujer seductora que ejerce sobre los hombres una atracción irresistible y 

peligrosa”; «mujer objeto», “mujer que es valorada exclusivamente por su belleza o 

atractivo sexual”; «pobre mujer», “mujer de cortos talentos e instrucción” o “mujer 

con poca habilidad y sin vigor ni resolución”; o «buena mujer», “para llamar o 

dirigirse a una desconocida”. Totes elles tenen connotacions negatives o estan 

relacionades amb l’àmbit de la llar, com si les dones només es poguessin definir per 

les tasques lligades per tradició a les dones o si no tinguessin atributs qualificatius 

bons. Per tant, o bé la definició del diccionari està antiquada o és que reflecteix la 

visió que té la societat de les dones. I aquí és on el feminisme juga el seu paper, en 

equivaldre els drets de les dones sobre els homes, però sobretot, a fer un crit 

d’ajuda per evitar que se les vegi i relacioni amb allò que es considera “de dones”. 

Però deixant diccionaris a banda, el feminisme es defineix com un moviment que 

                                            
11

 RAE. Mujer. Recuperat de: https://dle.rae.es/?id=Q1vMnRp 

12
 DIEC. Dona. Recuperat de: https://dlc.iec.cat/results.asp 

https://dle.rae.es/?id=Q1vMnRp
https://dlc.iec.cat/results.asp
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persegueix el canvi social combatent la discriminació que les dones pateixen pel 

simple fet de ser dones. Per això, qüestiona les relacions que s’estableixen entre la 

sexualitat i el poder, com per exemple, les estructures del patriarcat durant la 

història, la manca de llibertat a l’hora de decidir sobre el seu propi cos o el 

llenguatge sexista emprat per la societat; i analitza les relacions que es creen en el 

camp de la política, l’economia o l’educació. 

El feminisme està tan latent avui en dia entre la gent que gairebé tothom té el seu 

concepte fet sobre aquest moviment. A la pàgina web de latribu.info13 van fer un 

recull sobre definicions de gent del carrer, per veure quina és la idea que se’n té. 

Per exemple: 
 

«Feminisme és arrel. És la coherència davant qualsevol reivindicació. És la 

paraula que ens recorda que la meitat de la població està oprimida pel sistema 

patriarcal. És el primer i indispensable pas per ser millors.» 

Sofía Castañón 

 

«Per mi el feminisme és sentir el pes d’unes pedres dintre de les butxaques, com 

em va ensenyar la Virgínia Wolf.» 

Ángelo Nestore 

 

 
«Penso en què és el feminisme i per instint crec que és quelcom molt semblant a 

aquella ràbia interior, calenta, aspra, dolorosa, que porto sentint des de fa molts 

anys, potser de la infantesa, des del primer cop que ells riguessin, després de 

qualsevol cosa, mentre jo plorava.» 

Lara Moreno 

 

                                            
13

 Tribu. (2015, 8 març) ¿Qué es el feminismo para ti? Recuperat de 
http://latribu.info/uncuartopropio/feminismo/que-es-el-feminismo-para-ti/ 

http://latribu.info/uncuartopropio/feminismo/que-es-el-feminismo-para-ti/


19 
 

També s’ha dit que el s. XX ha sigut “el segle del feminisme”, i sí que és cert que 

moltes de les reformes socials a favor de les dones que s’han aconseguit, s’han dut 

a terme durant aquest segle. Però el feminisme no només és un moviment que lluita 

contra les desigualtats causades per la diferència de gèneres, sinó que també és 

una revolució de pensament. 

Si la història de la filosofia i de la ciència, així com la de l’art i la literatura, tal com 

se’ns ha explicat, no inclou pràcticament cap dona, tot i que sempre han estat 

presents en aquests àmbits, sigui amb publicacions en anònim o en nom d’un 

home, al s. XX han sigut nombroses les que han destacat per aportacions a tota 

mena de camps del coneixement i la creació. 

 

b) L’evolució del moviment feminista (del s. XVII al s. XXI) 

El feminisme ha evolucionat tant en objectius com en seguidors, des del seu 

“naixement” amb les sufragistes amb la idea de feminisme premodern fins al s. XXI, 

tal com el coneixem avui en dia. Tot i que no podem parlar de feminisme tal qual 

fins al s. XIX, cal tenir en compte que ja abans moltes dones havien estat 

conscients de la situació d’inferioritat que tenien respecte als homes i la gran 

desigualtat que rebien per moltes parts de la societat, i fins i tot, s’havien arribat a 

revelar, d’una manera o altra, contra el sistema. 

Una de les primeres dones a rebel·lar-se contra el sistema va ser Guillermine de 

Bohemia (1210 – 1281), que va fer la seva pròpia interpretació de la doctrina 

cristiana i assegurava que  la redempció de Crist no havia aconseguit atrapar la 

dona, i que Eva encara no havia estat salvada. Així que va crear una església 

cristiana on poguessin acostar-se les dones de poble, tan burgeses com 

aristòcrates. Evidentment, van ser denunciades per la Inquisició a principis del s. XIV 

i Guillermine va morir cremada a la foguera l’any 1281. 

Gairebé un segle més tard, naixia a Venècia Christine de Pizan (Venècia, 1364 – 

Monestir de Poissy, 1430), considerada la primera escriptora feminista de la 

història. La seva obra més famosa és La Ciudad de las damas (1405), pel qual 

Pizan és considerada una de les impulsores del feminisme. En el seu llibre planteja 
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la misogínia masculina de l’època, és a dir, el rebuig violent cap a les dones, i 

denuncia l’existència d’homes que menyspreaven a les dones només per ser 

dones. A més, també planteja si la inferioritat que s’atribuïa a les dones era fruit de 

la conseqüència del gènere o de la seva falta d’educació a causa de la concepció 

social de la dona. L’escriptora va ser una de les primeres a defensar la capacitat 

intel·lectual de les dones a través del moviment social La querelle de les femmes. 

I en el 1700 neix la primera fase del feminisme, aquell que neix durant l’època de la 

Il·lustració, i que formen les hereves de La querelle de les femmes. Les feministes 

il·lustrades debatien sobre l’accés de les dones a l’educació i a la ciutadania per 

poder superar la situació de subordinació que tenien davant dels homes. 

A finals del s. XVIII es publica a Anglaterra el llibre Vindicación de los derechos de 

la mujer (1792), obra de Mary Wollstonecraft (Spitafields, 1759 – Londres, 1797). 

En aquest escrit Wollstonecraft reivindicava els drets polítics i econòmics de les 

dones, com la independència respecte a l’home, concretament dels marits que les 

tenien totalment sotmeses allò que ells volien. També reclamaven l’accés de les 

dones a la mateixa educació que rebien els homes. La seva precoç defensa de la 

igualtat de gènere i els seus atacs al menyspreu de la dona van ser els precursors 

de l’aparició del moviment feminista. Les seves idees filosòfiques han estat 

considerades com a fortes influències per a publicacions feministes posteriors. 

En aquella mateixa època, Marie Gouze, més coneguda com a Olympe de Gouges 

(Montalban, 1748 – París, 1793), escriptora francesa, va escriure la “Declaració dels 

drets de la dona i la ciutadana” l’any 1791, publicada com a resposta de la 

“Declaració dels drets de l’home i el ciutadà”. En aquest escrit Gouges reivindica el 

dret de la dona a ser independent i l’aplicació de les mateixes normes legals pels 

dos gèneres, així com la llibertat d’expressió i la igualtat en els drets econòmics. No 

fa falta dir que Gouges va morir a la guillotina per les seves idees i les seves 

reivindicacions l’any 1793. 

La primera onada del feminisme es va desenvolupar a Anglaterra i als Estats 

Units durant el s. XIX i a principis del s. XX. Les principals protestes d’aquella 

època se centraven principalment en dos àmbits: aconseguir els drets polítics per la 
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dona, especialment el dret a vot; i el dret de la dona a decidir si volia o no tenir fills, 

quants i quan. El feminisme liberal buscava reformar les polítiques que permetessin 

a les dones triar als representants i poder ser escollides com a tal. A més, també 

demanaven la igualtat en alguns drets, com en el de la propietat o la disposició dels 

seus salaris dintre del matrimoni. 

L’any 1848 Lucretia Mott (Massachussets, 1793 – Pennsilvània, 1880) i Elizabeth 

Cady Staton (Johnstown, 1815 – Nova York, 1902) van organitzar a Nova York la 

convenció de Séneca Falls, de la qual va resultar la publicació de la “Declaració de 

sentiments de Séneca Falls”, inspirada en la “Declaració de drets dels Estats Units”. 

En aquest escrit, considerat un dels documents fonamentals del feminisme, es 

reclamava la independència de la dona respecte a l’home, sigui pare o marit, i el 

dret a treballar. 

Paral·lelament, i també als Estats Units, naixia Sojourney Truth (Nova York, 1797 

– Battle Creek, 1883), una afroamericana estatunidenca, reconeguda com a 

abolicionista i activista per la igualtat dels drets civils dels negres i de les dones. Va 

ser la primera dona negra en guanyar un judici contra un home blanc. Un dels 

discursos més recordats de Truth és aquell on pronunciava la famosa frase d’“Ain’t I 

a woman?”, celebrat a la Convenció sobre els Drets de les Dones d’Ohio l’any 1851, 

en el qual es van demostrar les diferències entre el feminisme que defensaven les 

dones negres i obreres, que començaven a aparèixer en la vida reivindicativa, i el 

que defensaven les pioneres del feminisme clàssic. 

A principis del s.  XX a Anglaterra va aparèixer un grup de dones conegudes com 

les Suffragattes, liderades per Emmeline Pankhurst, van ser un grup d’activistes 

prodrets civils de les dones que reivindicaven el dret al vot femení, i fins i tot 

estaven disposades a infringir la llei per aconseguir-ho. El terme suffragettes va 

sorgir del Daily Mail, d’acord amb l’Oxford English Dictionary, per diferenciar aquest 

grup més violent i radical de les sufragistes moderades que també defensaven el 

dret de vot de les dones. 

La líder d’aquest grup radical de sufragistes, Emmeline Pankhurst (Manchester, 

1858 – Londres, 1928) va fundar la Lliga pel Dret al Vot de la Dona i va dedicar tota 
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la seva vida a aconseguir el seu objectiu. Després de la mort del seu marit, l’any 

1903 va crear la Unió Política i Social de la Dona, i moltes de les seves estratègies 

la van portar diverses vegades a la presó. Pankhurst va morir l’any 1928, justament 

unes setmanes abans que es fes realitat el dret al vot femení al Regne Unit. Des del 

1918 podien votar les dones majors de 30 anys. 

Això va ser possible gràcies a la lluita de moltes sufragistes, després d’anys de 

lluita i que per fi van veure la victòria, ja podien participar en la vida política del seu 

país. En canvi, als Estats Units el sufragi femení ja era una realitat des del 1920, 

però només per aquelles dones de pell blanca. Aquell any es va aprovar la 

Dinovena Esmena de la Constitució, la qual deia “The right of citizens of the United 

States to votes hall not be denied or abridged by the United States or by any State 

on account of sex”. 

Una de les dones més rellevants del món de la ciència i tot un exemple en ple s.  XX, 

va ser Marie Curie (Varsòvia, 1867 – Sallanches, 1934), ja que va ser la primera 

dona a guanyar un Premi Nobel en ciències, més concretament, en Física i Química, 

l’any 1903; i l‘única en guanyar-ne dos en categories diferents en tota la seva 

carrera. El primer el va guanyar juntament amb el seu marit, Pierre Curie i Henri 

Becquerel, en reconeixement als serveis magnífics que va prestar amb les seves 

investigacions conjuntes sobre els fenòmens de la radiació, descoberta pel seu 

marit. El segon Premi Nobel de Física el va guanyar el 1911, i el reconeixement va 

ser per ella sola, per haver descobert el radi i el poloni. 

A Espanya una de les pioneres del moviment feminista va ser Concepción Arenal 

(Ferrol, 1820 – Vigo, 1893). El seu primer llibre sobre els drets de la dona La mujer 

del porvenir es va  publicar l’any 1869, i en aquest es criticaven les teories que 

defensaven la inferioritat de les dones basada en raons biològiques. La seva lluita 

es va centrar a defensar el dret de les dones a accedir a tots els nivells educatius. 

De fet, des de jove ella havia volgut ser advocada, doncs va haver de disfressar-se 

d’home per poder accedir com a oient a la Facultat de Dret de la Universitat Central 

de Madrid. Després de ser descoberta i d’aprovar l’examen d’accés amb una nota 

notable, va ser autoritzada a assistir a les classes. 
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Una altra espanyola defensora del feminisme va ser Clara Campoamor (Madrid, 

1888 – Lausana, 1972), una escriptora, política i defensora dels drets de la dona 

espanyola. El 1929 es va incorporar al Partit Republicà Radical i va crear la Unió 

Republicana Femenina. Va ser una de les principals impulsores del sufragi femení a 

Espanya, aconseguit l’any 1931, i exercit per primera vegada per les dones del país 

en les eleccions de 1933. A més, també va ser una de les primeres dones a ocupar 

un escó al Congrés dels Diputats durant la Segona República (1931-1939). Tot i 

que a causa de la seva lluita per defensar el vot femení, va ser expulsada del seu 

partit i no va poder renovar l’escó l’any 1933. Al començament de la Guerra Civil, 

l’any 1936, es va exiliar a Buenos Aires, ja que a Espanya havia de complir dotze 

anys de presó. 

També l’any 1929 es va publicar l’obra de Virginia Woolf (Londres, 1882 – Lewes, 

1941), Una habitació pròpia un dels principals escrits dels quals fa referència el 

feminisme modern. L’argument d’aquest llibre examina les dificultats que han 

d’afrontar les escriptores i intel·lectuals perquè els homes tenen un poder legal i 

econòmic desproporcionat; a més del futur de les dones en l’educació i la societat. 

Woolf va ser una escriptora anglesa, i és considerada una de les figures més 

rellevants del modernisme literari del s.  XX. A més, va ser una de les primeres a fer 

reflexió sobre què és ser dona, quina i com és la identitat femenina i la relació 

d’aquesta amb l’art en general. 

Per finalitzar aquesta primera etapa del feminisme modern, i coincidint amb el final 

de la Segona Guerra Mundial, va sorgir l’any 1942 la Rosie The Riverter, una icona 

feminista dels Estats Units,  que representava a les dones americanes que van 

treballar a les fàbriques durant la guerra, moltes d’elles produint municions i 

subministraments bèl·lics. Aquesta feina estava ocupada per homes, però les dones 

van començar a substituir-los, ja que aquests havien d’anar a lluitar a la guerra. La 

icona de la Rosie tenia la finalitat de fomentar la incorporació de les dones al mercat 

laboral, però un cop acabada la guerra, aquestes van haver de tornar a les seves 

“veritables ocupacions” a les llars. 
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La segona onada del moviment de l’alliberament de les dones es va desenvolupar 

entre el 1960 i el 1990. Durant aquest període les reivindicacions se centraven en 

l’abolició de la desigualtat de facto entre homes i dones, els drets a la sexualitat de la 

dona i els seus drets de reproducció i avortament. 

Una de les dones més rellevants en aquesta etapa del feminisme és Simone 

Beauvoir (París, 1908 – París, 1986), que va ser una novel·lista, filòsofa, 

professora, feminista francesa, activista política, crítica literària, etc. Va ser 

guardonada durant la seva carrera amb diversos premis, com el Premi Austríac de la 

Literatura Europea o el Premi Goncourt. La seva infantesa va estar marcada pel final 

de la Primera Guerra Mundial i l’acomiadament del seu pare del Ministeri de Guerra, 

que va suposar que deixessin tota la vida que portaven plena de luxes per una més 

mediocre. Tot i això, el seu pare no va voler que abandonés mai els estudis per 

posar-se a treballar, i li deia, segons la mateixa Simone, que «tenia cervell d’home». 

Va estudiar filosofia i matemàtiques, i ja abans de la Segona Guerra Mundial es va 

involucrar en l’activisme polític en contra de l’ocupació nazi. Durant la postguerra es 

va dedicar a estudiar i escriure sobre les dictadures espanyola i portuguesa. A més, 

també va conèixer a Gisèle Halimi (Tunísia, 1927), amb la que juntament van 

denunciar els abusos que estaven patint les dones algerianes per part de l’exèrcit 

francès en la seva actuació en la Guerra d’Algèria. 

La seva activitat política pròpia va començar als anys 70, gràcies a l’inici del 

Moviment d’Alliberament de les dones del francès. També va prendre partit en el dret 

de l’avortament, i va fundar, l’any 1977, amb altres dones, les revista Questions 

féministes. Els seus últims anys de vida els va dedicar plenament a la lluita 

feminista, tan participant en actes reivindicatius com amb els articles que escrivia. 

En un dels seus assajos, El segon sexe (1949), considerat “la bíblia del feminisme”, 

diu que «no es neix dona, una se’n fa»; basada en el concepte proposat per Tertulià: 

“és la construcció d’individualitats el que imposa rols diferents, gènere a les 

persones de dos sexes”. En aquesta obra, l’autora crítica l’opressió a la qual és 

sotmesa la dona per part del sexe masculí i per com està organitzada la societat. A 

més, va mantenir una relació sentimental amb Jean-Paul Sartre, amb el qual no es 
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va arribar a casar mai ni tenir fills, és més, mantenien relacions amb terceres 

persones. Simone és considerada la creadora del feminisme tal com el coneixem a 

avui en dia. 

Un altre nom rellevant d’aquesta etapa és el de Betty Friedan (Illinois, 1921 – 

Washington D.C., 2006), que va ser una de les líders d’aquest moviment. Autora de 

l’obra La mística de la feminidad, amb la que va guanyar el premi Pulitzer l’any 1964. 

En aquest llibre Friedan descriu un conglomerat de discursos i pressupostos 

tradicionals sobre la feminitat que obstaculitzaven el compromís intel·lectual i la 

participació activa de les dones en la seva societat. “A més, el llibre es planteja la 

visió de les dones com a éssers psíquics que configuren la seva identitat individual a 

conseqüència de les seves relacions socials, afrontant el que va denominar com a 

«el problema que no té nom», manifestant unes patologies autodestructives com 

l’ansietat, l’alcoholisme, el desig sexual desmesurat, la neurosi i, fins i tot, el suïcidi, 

impulsades per la imposició d’estereotips que en la societat estatunidenca de la 

postguerra es demanava a les dones, dintre del seu paper de mullers i mares, 

alienes a tot allò que no passes dintre de la llar”14. 

La tercera onada del feminisme, o també l’anomenat feminisme contemporani va 

néixer als anys 70. Kate Millet (Saint Paul, 1934 – París, 2017) és considerada una 

de les autores mare en aquesta fase del feminisme. La seva obra Política sexual 

(1970) és un dels principals escrits dintre d’aquest corrent, conegut com el 

feminisme més radical fins al moment. Millet defensava que el patriarcat no és 

derivat de l’essència humana ni biològica, sinó que l’origen d’aquest és històric i 

cultural, ja que no existeix cap diferència mental, intel·lectual ni emocional entre els 

dos sexes. 

Però no va ser fins al 1989 que es va fer servir el terme de «tercera onada de 

feminisme» com a tal, en un article de l’escriptora i activista feminista Rebecca 

Walker (Mississipí, 1969) titulat Becoming the Third Wave. En aquest article 

s’explica que és la tercera onada del feminisme, com per exemple que és un 

moviment més flexible i igualitari, que reconeix que no només hi ha un model de 
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dona, sinó múltiples, determinats per qüestions socials, ètniques, de nacionalitat i 

religió, per tant, també incloïa les dones negres dintre d’aquest moviment. 

Just un any després, el 1990 va néixer un moviment feminista estatunidenc 

anomenat Riot Grrrl, lligat a l’escena alternativa de l’època, que destacava per 

reivindicar uns estils de música concrets, com el punk, el rock o el hardcore, per a 

les dones. Volien reivindicar que aquests estils de música també podien ser 

escoltats i creats per dones. Les pioneres d’aquest moviment van començar a fer 

servir les expressions pròpies d’aquests estils, fins al moment completament 

masculinitzats i amb tendències masclistes. Va ser a partir d’aquest moment que es 

va començar a parlar obertament de l’abús sexual, l’assetjament, la desigualtat, 

l’homofòbia i l’empoderament. 

Ja va ser a l’inici del s.  XX que va aparèixer la teoria Queer, la qual rebutja la 

classificació dels individus en categories universals fixes com: home, dona, 

heterosexual, homosexual, bisexual o transsexual perquè considera que totes elles 

estan subjectes en una cultura en la qual l’heterosexualitat és obligatòria, i que estén 

uns rols marcats per cada sexe o gènere; així com l’heteronormativitat i 

l’heteropatriarcat. Aquesta teoria sostén que aquestes categories són fictícies i que 

amaguen un munt de motivacions i interessos polítics sostinguts per la sexologia, 

una ciència que no ha estat mai acceptada ni teoritzada. 

 

c) El feminisme els últims cinc anys 

Després de tots els objectius aconseguits gràcies als diversos moviments feministes 

que hagut al llarg de la història, ara es planteja si ens trobem en una quarta onada 

de feminisme. El gener de 2017 més de cinc-centes mil persones es van manifestar 

als carrers de Washington per defensar els drets de les dones i la igualtat de drets 

per les persones del col·lectiu LGTBI. Aquesta manifestació va ser convocada 

després de donar-se a conèixer els comentaris masclistes fets pel recent nou 

president dels Estats Units, Donald Trump, en els quals assegurava que la seva 

fama li permetia fer el que volgués amb les dones. 
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És evident que el feminisme i la lluita per la igualtat de gènere és constant, per això, 

les últimes vagues convocades el 8-M, coincidint amb el Dia Internacional de la 

Dona, han arribat a concentrar milions de persones arreu del món. L’última vaga 

convocada el passat 8 de març encapçalava el lema “Ens aturem per canviar-ho tot”.  

El moviment feminista actual lluita massivament per denunciar les discriminacions de 

gènere que pateixen les dones en tots els àmbits de la vida quotidiana. A més, a 

banda de demanar la visibilitat de les dones, també es reclama un augment de la 

visibilitat i de drets de les dones lesbianes i transsexuals. Aposta per la diversitat 

racial dins del moviment, no volent ser ni racista ni colonial, ja que les dones 

immigrants o filles d’immigrants pateixen una doble discriminació, per ser dones i pel 

seu origen. També s’aposta per un feminisme sense pràctiques eurocèntriques. 

La proposta del canvi de la Llei de l'Avortament feta pel PP també va fer que 

augmentés l'auge del feminisme i es creessin moviments al voltant de l'avortament 

lliure i gratuït per totes les dones de l'estat espanyol, com la Campanya pel Dret a 

l'Avortament Lliure i Gratuït, que es va formar arran de l'ofensiva dels grups 

ultracatòlics en contra de les clíniques d'avortament. 

El nou feminisme de l'estat espanyol estableix aliances des de la consciència de 

compartir una situació d'opressió i desigualtat més que una identitat comuna i posa 

en marxa un ampli repertori d'accions directes, llenguatges i formes d'expressió 

política i artística, com totes les artistes anomenades en aquest treball. 

Malauradament, i com a resposta a aquests moviments han sorgit termes misògins, 

antisemites i racistes que fan burla del feminisme, com el terme «feminazi»; que no 

és més que "una dona que posa homes dintre d'un camp de concentració per matar-

los només pel fet de ser homes". La comparativa del moviment masclista a l'ús de 

les dones seria el «femellisme», que creu en la superioritat de la dona sobre l'home. 
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4. LA IL·LUSTRACIÓ 

a) Què és la il·lustració? 

La il·lustració gràfica es considera un mitjà de comunicació, ja que a través d’una o 

més imatges l’autor fa arribar un missatge clar i concís al públic receptor, amb text 

o sense text d’acompanyament. El principal objectiu de la il·lustració gràfica és que 

el receptor entengui el missatge que es vol transmetre amb els elements de la 

imatge, el text sempre pot ajudar a donar context, però mai caldrà una explicació 

textual per captar la idea del missatge. Per tant, hem de dir que la il·lustració és 

present en tots els camps de la cultura de tot el món i serveix com a eina de 

comunicació per transmetre idees. 

Com la majoria d’eines de comunicació, la il·lustració pot tenir diversos gèneres: 

científica, didàctica, narrativa, ornamental, i en el cas que ens interessa a 

nosaltres, humorística. La il·lustració humorística, que també se’n pot dir cartoon, 

seria la qual a partir de caricatures i tires còmiques vol transmetre una idea sobre 

un tema de l’actualitat, per fer-ne «mofa» o fer una reivindicació d’un tema en 

concret15. 

Normalment, els cartoons tenen un 

personatge únic i principal, per tal que el 

receptor pugui distingir l’autoria de l’obra i la 

temàtica. Per exemple, la il·lustradora 

Raquel Riba Rossy utilitza sempre el seu 

personatge Lola Vendetta, a part dels 

personatges secundaris que s’inclouen en 

els seus llibres, per fer les tires còmiques. 

Però per conèixer d’on surt la il·lustració, 

posem una mica en context les primeres publicacions que existeixen d’aquest 

tipus. Els primers textos il·lustrats coneguts provenen de la civilització egípcia (s.  
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 Wikipedia. (2017, 29 de desembre). Il·lustració gràfica. Recuperat de 
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Raquel Riba Rossy 
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2500 aC.). Aquesta societat utilitzava  les imatges, en els papirs del llibre dels 

morts.  Temps després, durant l’Edat Mitjana, gràcies al pergamí, es van il·luminar 

els còdexs: bíblies, beats i llibres d’hores. Les miniatures que els adornaven 

ajudaven a aquells pocs privilegiats que els posseïen, a comprendre’ls. 

Al s.  XV, Guttenberg va inventar la impremta i aquest fet va fer que les 

possibilitats d’introduir imatges als textos s’incrementés. La primera tècnica 

emprada va ser la xilografia i, posteriorment, la calcografia, que va millor la qualitat 

de les il·lustracions. Fins a l’aparició de la impremta, tots els papirs, manuscrits i 

llibres il·lustrats havien estat fets manualment. Posteriorment, al s.  XVIII es van 

millorar les  màquines i les tècniques d’impressió. A més, la il·lustració literària va 

ser un punt molt important per al desenvolupament de la cultura d’aquell moment. 

Les millores van fer que el segle següent, el s.  XIX, fos el període en el qual la 

il·lustració més s’expandís16. 

També s’han de tenir en compte els avantatges que presentava la impremta, els 

quals  van donar una bona embranzida a la premsa periòdica, que utilitza les 

il·lustracions com un  factor atractiu i explicatiu per als lectors. A Espanya, a  partir 

del 1850 van prendre força les revistes il·lustrades. La millora dels sistemes 

tradicionals va portar a la creació de nous gèneres gràfics com la publicitat.  

Pel que fa al llibre il·lustrat, els seus orígens es troben en el moviment anglès Art 

and Crafts (1860), que de manera molt ràpida es va acabar estenent a altres 

països. Va sorgir, a partir d’aquest moment, la il·lustració dels llibres tal com la 

coneixem actualment. Més endavant, a l’època moderna, també es va començar a 

utilitzar la il·lustració en els llibres infantils. 

Finalment, la fotografia va revolucionar el món de la il·lustració per la facilitat de 

reproduir una imatge a sobre d’un paper i conservar l’aspecte més fidel possible a 

la realitat. Aquesta fidelitat de les imatges va alterar el concepte d’il·lustració de 

premsa que s’havia instal·lat des del s.  XIX.  
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L’evolució de la il·lustració gràfica ha recorregut un camí passant pel papir, els 

còdexs medievals, les estampacions i els gravats de llibres de natura i ciència, 

arribant finalment a la publicitat i les il·lustracions de llibres, novel·les i revistes. 

Actualment, les artistes utilitzen la il·lustració per tal de fer arribar el seu missatge, 

i poden emprar totes les tècniques que es troben al seu abast: pictòriques, 

gràfiques, fotogràfiques, digitals o, fins i tot, barrejant-les. 

 

b) La il·lustració i el feminisme a Espanya 

És més que obvi que durant la història les dones han tingut grans dificultats en el 

seu desenvolupament professional. En el món de l’art, la presència d’artistes 

femenines va ser pràcticament nul·la fins a gairebé el s. XX, a causa de la relegació 

d’aquestes a la família. Es considerava que a les dones els mancava talent. En un 

sector majoritàriament masculí, la dona que hi participava quedava relegada a 

tasques secundàries. Elles servien per a dibuixar coses boniques, com flors i natura 

morta. A més, aquelles que creaven, eren silenciades o havien de signar sota un 

pseudònim o com a «filla de», «dona de» per ocultar la seva identitat. En un taller 

artístic tota la feina portava el nom d’aquell que signava les obres i els contractes, 

que era, òbviament, un home. Aquesta era una “pràctica gremial habitual que la 

producció o tasques dels col·laboradors o aprenents queden difuminades i ocultes 

sota la figura del mestre, sense rastre documental”17. Per exemple, segons alguns 

historiadors, les filles del pintor Joan Vicent Macip Navarro (1505-1579), Margarita 

Macip i Dorotea Macip, van ajudar al seu pare en alguna de les obres que 

s’atribueixen al seu taller artístic. Però, els seus noms no consten enlloc i, per això, 

entre els historiadors hi ha discrepàncies a l’hora d’atribuir certes obres a les filles. 

Rita Riera afirma en l’entrevista al Diari d’Eivissa que: “moltes d'aquestes dones 

van tenir un reconeixement en vida però, després, la història escrita en clau 

masculina les ha anat esborrant. Moltes de les obres d'aquestes grans pintores van 
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acabar sent atribuïdes als seus marits o als seus pares. Sempre a una figura 

masculina”. A més, explica que gràcies al moviment feminista ha sigut possible 

recuperar la història de moltes de les dones artistes a partir del 1970. La d’abans 

no. “Historiadores de l'art i sociòlogues van començar a investigar el paper de la 

dona en la història de l'art. Fins al moment només s'havia contat la meitat, des del 

punt de vista masculí. És com si t'expliquen una història amb la meitat dels 

personatges”18. 

La llicenciada en Història i professora del curs La dona a la història de l’art que 

imparteix a la Universitat de les Illes Balears, Rita Riera, explica en una entrevista 

al Diari d’Eivissa, que tot i que de la gran majoria de les artistes no se sap 

pràcticament res, d’aquelles que sí que es coneixen algunes dades, se sap que van 

haver de patir, algunes més que altres, per tal de destacar dins del món de l’art. “La 

situació social d'unes i unes altres va ser la que va marcar la diferència”. Aquelles 

dones que tenien familiars que pintaven podien introduir-se en el món de l’art. 

També, les dones de classe alta accedien amb més facilitat a formar-se, tot i que 

no gaudien de les mateixes condicions que els homes. “Les de millor posició social 

ho van tenir una mica més fàcil. Però totes van haver d'enfrontar-se a un món que 

els deia que aquest no era el seu camí, que el seu camí era la família, el matrimoni, 

estar a casa.”19. 

“Durant els primers anys del s.  XX, la dona va fer els seus primers passos per eixir 

de la invisibilitat social, cultural i política. La progressiva industrialització i 

urbanització de moltes societats europees van comportar importants canvis en els 

models de vida tradicionals i en el paper que hi havien exercit les dones. Espanya, 

malgrat el seu retard secular, no seria immune a aquestes tendències: moltes 

espanyoles s’incorporaren a la feina fora de la llar i les taxes d’analfabetisme 

femení a Espanya va caure del 71,4% en 1900 fins 47,5% en 1930. Un dels puntals 
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d’aquest moviment serà l’accés de la dona a l’educació”20. Perquè tenir accés a 

l’ensenyament i a la formació és un punt fonamental a l’hora de poder participar en 

igualtat de condicions. Així, seran les dones les que lluitaran durant la història per 

trencar els estereotips que se’ls han anat assignant i les han titllat de dibuixar de 

manera poc professional i immadura i de muses boges. 

“El Renaixement és el moment en què els artistes deixen de ser artesans anònims i 

passen a ser personatges reconeguts amb prestigi social; doncs bé, és en aqueix 

moment en el qual les arts visuals es divideixen en dos grups: les belles arts 

(arquitectura, escultura i pintura) i les arts menors (brodadura, teixidura, cistelleria), 

i no és casualment que les primeres són exercides per homes, mentre que les 

segones són de domini femení. Avancem en el recorregut d’una manera ràpida,  ja 

que poc canvia la situació àdhuc amb el pas d’anys, i arribem a les acadèmies (s. 

XVI i s. XVII), en què les dones ja són admeses, però no amb les mateixes 

concessions que els seus companys”21. Hi ha una gran dificultat per trobar 

antecedents i referents femenins en la il·lustració perquè no hi ha un gran rastre. 

Sembla que han estat ocultes, o ocultades. Fins a almenys 1900 les dones no van 

exercir cap paper “rellevant” com a pintores o fotògrafes. 

El Consell de Mestres de l’Escola de la Bauhaus, creada a Weimar, l’any 1920 va 

decidir limitar el nombre de dones que podien accedir als estudis de Belles Arts i 

se’ls aconsellava que es matriculessin en tallers més adequats a la condició 

femenina com tallers de teixits, enquadernació. Les dones alteraven l’espai de 

recerca i estudi que eren les universitats. Concretament en Espanya, a partir del 

1910 els estava permès a les dones matricular-se als centres docents. Tot i això 

havien d’acudir acompanyades pels familiars i asseure's a la tarima al costat del 
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professor. Fins a 1978 els estudis superiors de Belles Arts no es van incorporar a 

les universitats com a facultat. Als anys 70 la dona espanyola havia de demanar 

permís al marit o al pare per allotjar-se a un hotel i fins a la mort del dictador, 

Francisco Franco, el 1975, i l’arribada de la democràcia la societat no es va 

començar a transformar. És interessant remarcar que des de la incorporació de 

Belles Arts a les universitats, el nombre de dones que s’han format en disciplines 

artístiques ha sigut superior al d’homes. 

Quantes artistes es coneixen prèvies al s. XX? On estan els seus noms en els 

llibres d’història de l’art? Per què en els museus són tan poques les obres 

exposades d’artistes femenines? Actualment en la col·lecció permanent de 1.120 

obres del Museo del Prado, només set del total exposades pertanyen a tres 

pintores: Clara Peeters, Artemisia Gentileschi i Sofonisba Anguisciola. En la 

història d’aquest museu de més de dos-cents anys, només s’ha dut a terme una 

exposició monogràfica sobre una artista, Clara Peeters. L’autora va ser una de les 

poques dones que es va dedicar a la pintura durant l’edat moderna i va ser pionera 

en l‘àmbit de la natura morta. A més, ni amb el temps se’ls ha donat el mateix valor 

al treball de les dones que al dels homes. És molt complicat trobar obres de dones 

en les col·leccions històriques i les poques que es troben representen paisatges, 

natures mortes i autoretrats, cosa que mostra la situació que ocupava la dona en un 

terreny on el domini el tenen els homes. 

Si es parla de la Il·lustració en clau de dona, es troba que durant el període 

republicà i la guerra civil espanyola destaquen noms com el de Manuela Ballester, 

Pitti Bartolozzi i Paquita Rubio. Ballester (1908-1994) venia d’una família 

d’artistes. El seu pare era l’escultor Antoni Ballester. Per això, des de petita va estar 

lligada a l’art. Durant la seva carrera va conrear diverses facetes artístiques: 

il·lustradora, pintora, cartellista, dissenyadora, escriptora, editora i poeta. Va ser 

una artista compromesa política i socialment i per això va ser membre 

d’organitzacions que van defensar la República com el Partit Comunista d’Espanya, 

la Unió d’Escriptors i Artistes Proletaris, l’Agrupació de Dones Antifeixistes. Manuela 

Ballester es va casar amb l’artista Josep Renau, a qui coneixia des que estudiava a 

l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles. Ambdós van estar presents en la 



34 
 

València dels anys vint a través d’activitats artístiques i polítiques. El matrimoni es 

va exiliar a Mèxic i, posteriorment, a Berlín. Ballester seguia amb la seva carrera 

però ja en aquests moments es trobava molt més a l’ombra de Renau22. 

La madrilenya Pitti Bartolozzi (1908-2004) filla del dibuixant Salvador Bartolozzi, 

creador per exemple, dels llibres il·lustrats Aventuras de Pipo y Pipa va créixer en 

un entorn on l’art estava molt present. Bartolozzi el 1925 va entrar a l’Escola de 

Belles Arts de Sant Fernando, on en aquella època no era molt comú veure dones a 

les aules i menys tractant-se de Belles Arts. Juntament amb altres artistes com 

Rosario Velasco o Elena Fortún, Bartolozzi va ser una de les impulsores del 

Primer Salón de Dibujantas celebrat l’any 31. Moltes de les artistes involucrades 

estaven convocades per a renovar l'estètica de les publicacions d'aquell període 

bulliciós. Va treballar per al suplement infantil de Blanco y Negro, Gente Menuda i 

per a la secció infantil de la revista Crónica. A més a més, va crear la sèrie de 

còmic Canito y su gata Peladilla, la primera sèrie creada per una dona a Espanya. 

Es va publicar a la revista Crónica entre 1934 i 1937. També va ser l’autora de 

Aventuras del capitán Trompeta y el marino Trompetín. Tota la seva vida va estar 

marcada per una incansable activitat com a articulista, pintora, muralista, cartellista, 

il·lustradora i historietista23. 

La també madrilenya Paquita Rubio (1911- 2008) és una referent dins del món del 

grafisme per la tasca que va realitzar com a cartellista i il·lustradora durant la guerra 

civil espanyola. Vicent Ibiza i Osca al llibre Las ilustradoras de la modernidad afirma 

que Rubio “està considerada una de les grans il·lustradores espanyoles” a més, 

continua explicant què mostrava en allò que feia, “als seus cartells, al·ludia a la 

dona i a la presència activa d’aquesta ne la guerra”. Va fer il·lustracions per a 

revistes de guerra com Companya, per al periòdic Frente Universitario, 

organitzacions de dones com Muchachas. Paquita Rubio es va casar amb el pintor 

José Bardasano. Es van exiliar a Mèxic on Bardasano va continuar fent cartells per 

al govern  republicà en l’exili i Rubio es va dedicar a la il·lustració de llibres infantils, 
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entre d’altres, sense deixar el cartellisme. L’any 1961 va tornar a Espanya i va 

col·laborar en publicacions del diari Ya. 

La il·lustració de llibres infantils ha estat en tot moment un lloc on moltes 

il·lustradores, de tots els temps, han anat a parar. Un exemple és Lola Anglada 

(1892 – 1984), la qual va ser una famosa dibuixant i narradora infantil catalana. De 

tots els clàssics il·lustradors de l’escola catalana, s’ha considerat a Anglada la 

darrera referent del principi del s.  XX. “Fou la il·lustradora catalana més prolífica 

dels anys 20 i la primera dibuixant professional d’Espanya”. A més, les obres de 

l’artista catalana i republicana mostraven el seu compromís amb la societat del 

moment. És necessari destacar que “també fou la primera dona il·lustradora de les 

revistes Cu-Cut!, En Patufet, Virolet i La Mainada”. És una dona pionera dintre 

d’aquest món perquè en l’època en la qual vivia, “farta dels protagonistes masculins, 

va crear una revista amb una protagonista femenina, La Nuri (1925)”24. Al llarg de la 

seva carrera li va donar molta importància al llibre il·lustrat, un registre amb el qual 

podia arribar a molta gent i “plasmar l’univers meravellós que ella mateixa creà per 

als infants”. 

Entre els anys 30 i els 80 als quioscs hi havia desenes de títols de còmics de 

diferents temàtiques. Es pot afirmar que al s.  XX van tenir una gran importància. 

El llenguatge que s’empra, la manera com s’expliquen les històries i les diferents 

estètiques i temàtiques fan que aquests esdevinguin cultura popular. A més a més, 

són un reflex dels valors i les actituds de la societat en cada moment. L’historiador 

de cultura popular Pedro Porcel, al capítol del llibre Ocultes (i il·lustrades) fa un 

recorregut i una anàlisi per les historietes i explica que, “un còmic té entrada a tot 

arreu, des de la mansió senyorial a la casa de veïns, des de la barraca al comerç o 

al casino, des del poble més apartat a la ciutat més desbordant. Nens i adults 

llegeixen còmics”25. Aquestes línies se centraran en els còmics per a noies, els quals 

eren publicats expressament per a elles, amb temàtiques “de noies”. Al s.  XX hi ha 
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una rígida separació per sexes a l’educació i això, es reprodueix en la divisió de 

portades dels còmics. 

La primera historieta per al públic femení es va publicar el 1920, BB “revista 

quincenal para niñas”. Va néixer tres anys després de l’aparició de TBO i els 

mateixos col·laboradors d’aquest duen a terme les publicacions de BB. La temàtica 

principal d’aquests còmics era la costura, treballs manuals, models de pentinats. A 

més, aquests còmics comptaven amb un marxandatge propi, que eren les nines BB 

amb els seus vestits i complements. 

“Durant la postguerra el còmic femení coneix formes noves. D’una banda, per la 

iniciativa de l’editora Consuelo Gil, creadora de la capçalera Chicos (1938) i de la 

seva revista germana Mis chicas (1942), compromesa a facturar un producte de 

qualitat, ignorant, en la mesura que era possible, la propaganda i la ideologia oficial 

que contamina altres títols. La visió de la dona que projecta la revista, sense sortir 

dels límits marcats pel nacionalcatolicisme i la censura, intenta ser més oberta, amb 

historietes protagonitzades per noies intrèpides i seccions literàries en  què, a banda 

dels consells per a la vida casolana, apareixen científiques, escriptores  o esportistes 

proposades com a model a les lectores. D’altra banda, sorgeixen moltes col·leccions 

de quaderns de fades, nascudes en paral·lel als d’aventures, que des d’un primer 

moment presenten noies com a protagonistes d’episodis fantàstics ambientats en el 

món del conte. Azucena (1946 - 1971), editada a Barcelona, n'esdevé el títol 

emblemàtic”26. La barcelonina Rosa Galcerán (1917 - 2015) és autora d’aquests 

dibuixos i qui fixa la iconografia i que esdevindrà la model del còmic femení per a 

totes les autores que la precediran. Desenes de títols amb obres semblants 

apareixen al mercat a partir d’Azucena, i un d’ells és Florita (1949). 

“Amb els seixanta i la progressiva incorporació de la dona al mercat de treball, neix 

un nou tipus de còmic per a noies i adolescents que arriba per substituir el model 

inspirat en el conte. Les fades, les donzelles i les princeses són reemplaçades per 
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noies treballadores i prometedors homes: secretaries, infermeres, administratives, al 

costat de metges, enginyers, capatassos. Expliquen una vegada i una altra la 

mateixa anècdota: la de la jove d’orígens humils amb una bondat i dedicació que són 

premiades amb un bon partit que la retorna al seu lloc natural, al front de sa casa i 

dels seus fills”. Continuant amb aquesta idea de la cerca de l’home i reintegració al 

lloc que li correspon com a dona, apareixen revistes i col·leccions com: Sissí 

(Bruguera, 1958), Modelo (Ricart, 1958), Serenata (Toray, 1959), Muchachas (1960). 

Unes dècades després apareixen revistes editades per Bruguera com Lily (1970), 

Gina (1980) o Esther (1981). Serà en aquest moment quan arribi, com Pedro Porcel 

explica, “un tipus d’heroïna lliure tant del seu paper de víctima com de l’obsessió 

per la cerca de l’home, més activa, plena d’iniciativa i desig d’independència, 

d’acord amb el temps de renovació que es viu arreu del país, etc. Abans que, amb 

la desaparició del còmic popular a la fi de segle, els còmics per a noies deixen 

definitivament d’existir”. Es va passar d’uns personatges femenins protagonistes 

que buscaven trobar un marit que les tornes a la seva essència com a dones, 

dedicades a la llar i a la família, a un nou plantejament. Aquestes noies que 

protagonitzaven els nous còmics proposaven nous escenaris on la dona 

s’empoderava. 

Com s’ha comentat anteriorment, fins als anys 70 no es va iniciar de manera ferma 

el camí cap a la recuperació de les obres de les artistes del passat. Intentant treure 

de la foscor les artistes i il·lustradores del passat. Els anys 80 i 90 van ser època 

d’esplendor per a la creació artística “i el nombre d’estudis i monografies, 

afortunadament, va anar in crescendo, no pas lliure de problemàtica, d’una banda 

documental (les obres es troben oblidades en soterranis i magatzems de museus, 

cosa que complica que puguin ser examinades o estan signades per homes, 

normalment pels qui n’han estat els mestres, per als quals treballaven en tallers i 

estudis) i, per una altra banda, d’una problemàtica tècnica, cosa que ha implicat 

danys i pèrdues”27. 
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Hi ha moltes artistes que han passat desapercebudes perquè als llibres i a les 

universitats no s’ha parlat d’elles. No han esdevingut referents perquè s’ha imposat 

que aquests fossin els homes però, cal començar a tenir-les molt més presents. 

L’artista i presidenta de la Asociación de Ilustradoras de Madrid, Carla Berrocal, a 

l’apartat del seu capítol del llibre Ocultes (i il·lustrades) titulat Primer, elles; Després, 

nosaltres, parla sobre la dibuixant i escriptora catalana Núria Pompeia (1931-  

2016). “En les seves tires hi havia el potencial, la saviesa i l'originalitat d'una autora 

que havia sigut injustament oblidada per la indústria. Al llarg de la seva carrera 

Núria Pompeia va treballar per reivindicar les dones per mitjà d’una experimentació 

gràfica gloriosa, excel·lent. Reconec que em feia ràbia que es parlés de Giménez, 

d’Ibáñez i de tants altres, mentre que Núria acabava els seus dies en una 

residència d’ancians sense que ningú sabés que havia existit”28. Pompeia és 

considerada una de les poques dones al món que va fer dibuix humorístic. A més, 

les seves obres eren clares crítiques amb la societat i la classe política d’aquella 

època. Era reivindicativa i sempre tenia present la defensa dels drets de les 

dones29. 

Tant Mari Chordá (1942) com Eulàlia Grau (1946) han col·laborat, amb el seu art, a 

revolucionar la percepció que es té sobre l’artista femenina. Chordà va estar pionera 

en l’expressió de la sexualitat femenina. Amb obres com La Gran Vagina (1966), 

Coitus Pop (1968) sorprèn a l’art i a l’època. A més, va debutar dins del món de l’art 

amb una col·lecció d’obres en les quals tractava la seva experiència personal amb la 

maternitat, com per exemple Autoretrat embarassada, setè més (1966). En tot 

moment ha lluitat fermament pels drets de les dones i ha posicionat el seu art en 

aquesta direcció. La catalana Eulàlia Grau en una època com el franquisme es va 
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convertir en una de les artistes més rellevants de la societat catalana. Ha estat 

sempre una dona compromesa i activista, que ha denunciat les desigualtats i altres 

qüestions socials com la discriminació de la dona. Tot això ha quedat reflectit a les 

seves obres, “amb Aspiradora (1975), explora la fragmentació del cos de les dones 

en l'imaginari col·lectiu i critica el doble masclisme, tant el familiar com el polític”30. 

Des de l’any 1978 al 1989 el Premi Nacional d'il·lustració el van guanyar un total de 

sis dones: Montse Ginesta, Carmen Andrada, Mercè Llimona, Carme Solé Vendrell i 

Asun Balzola, el va guanyar dos cops. Les artistes guardonades amb aquest premi 

es dedicaven a la il·lustració infantil. Més tard, des de l’any 90 al 99, cinc dones, i 

també dedicades plenament a la il·lustració infantil, van ser premiades amb el Premi 

Nacional d’il·lustració: Carmela Mayor i Montserrat Gisbert, Cristina Losantos, 

Montse Ginesta i Inma Pla. Finalment, des del 2000 fins a l’actualitat un total de vuit 

il·lustradores infantils han estat reconegudes amb aquest premi: Maria Rius, Carme 

Solé, Ana Juan, Elisa Arguilé, Noemí Villamuza, Judit Morales i, dos cops premiada, 

Elena Odriozola. 

Durant molts anys ha existit un menyspreu més o menys premeditat sobre la seva 

condició de dones -recloses a determinats gèneres o registres estilístics- i se’ls ha 

obligat a compaginar creació i atenció. 

A poc a poc, amb una lluita constant contra les imposicions socials, familiars i les 

pròpies del sector, les dones han anat prenent força dins del món de la il·lustració. 

Tot i això, segles més tard la presència de la dona i el seu reconeixement continuen 

limitats. 

 

c) La il·lustració feminista a Espanya els últims cinc anys 

En l’actualitat, i des de fa uns anys, l’art de la il·lustració té un paper protagonista. 

Però, no hagués arribat a tenir aquesta funció si no hagués sigut per les dones. Han 

sigut elles les que l’han situat en les prestatgeries, parets, centres culturals, cases, 

                                            
30

 Morales, G. (2018). Pop art y feminismo en España. Recuperat de 
https://www.jotdown.es/2018/03/pop-art-y-feminismo-en-espana/ 

https://www.jotdown.es/2018/03/pop-art-y-feminismo-en-espana/


40 
 

escoles. A més, és habitual trobar que es coneixen més noms d’autores dones, que 

d’homes. Les xarxes socials han estat un component decisiu per a divulgar i 

col·locar la feina de les il·lustradores en l’imaginari dels públics. Han sigut un 

altaveu amb el qual han pogut fer-se visibles com les grans professionals que són. 

L’artista Sara Jotabé afirma que: “sense les xarxes socials gran part de la meva 

feina, fins i tot la que està publicada i en les llibreries, estaria pràcticament oculta. 

Les xarxes permeten -de forma gratuïta- la visibilització del treball d’artistes 

novells”31 i, certament, no tan novells. 

El curs del 2008-09, segons el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, es van 

matricular en Belles Arts en tot l’Estat un total de 16.494 dones i 7.342 homes32. 

L’any següent, 2009/2010 van ser 18.495 les dones inscrites davant de 8.281 

homes. En 2010/2011 el total de dones apuntades a Belles Arts era de 20.440 i el 

d’homes era de 9.078. L’altre curs, 2011/2012, es van matricular 21.576 dones i 

9.499 homes. L’any 2012/2013 foren un total de 21.520 inscripcions provinents de 

dones i 9.438 d’homes. El curs del 2013/2014 les dones matriculades van ser 

20.415 davant de les 9.163 matrícules per part d’estudiants homes. El curs 

2014/2015 les dones van sumar un total de 19.207 i els homes 8.743. El curs del 

2015/2016 hi va haver 17.493 dones i 8.218 homes inscrits. L’any 2016/2017 van 

ser 17.431 dones admeses i 7.909 homes. Finalment, en l’últim any analitzat, 

2017/2018, 17.355 dones i 7.740 homes es van inscriure al grau de Belles Arts. 

La il·lustració podrà ser una moda, com és comú escoltar, però no es pot negar que 

des del 2008 al 2018 el nombre d’alumnes matriculades en belles arts ha sigut més 

elevat, més del doble, que el d’homes. Per això, és habitual també, que en 

conseqüència es coneguin més il·lustradores dones que homes. Perquè al cap i a 

la fi, moltes d’aquestes dones matriculades en Belles Arts han acabat vinculades al 

món de la il·lustració i són algunes de les que avui en dia coneixem. 
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Aquest art es troba plenament latent i vinculat a l’escena social. En molts dels 

canals de comunicació està present. Les xarxes socials han estat el seu principal 

impulsor perquè donen a les obres i als artistes una gran visibilitat. Fan que arriben 

a qualsevol punt del món i presenten l’opció de generar feedback entre els públics i 

els creadors. Les xarxes socials són un espai on la societat té la llibertat per a 

compartir i expressar tot allò en el que creu. És un lloc on es discuteixen els temes 

més actuals. Des de fa uns anys fins avui dia la consciència feminista ha 

experimentat un fort impuls, similar a la segona onada del moviment als anys 70. 

De fet, es considera que ha arribat la quarta onada del moviment feminista. 

Òbviament, aquest ressorgiment ha estat present en tot moment a les xarxes 

socials i moltes de les il·lustradores han estat en primera línia en tot moment i s’han 

sumat amb les seves creacions. 

Són moltes les artistes que es dediquen a la il·lustració. Hi ha autores de ficcions 

fantàstiques, contes infantils amb perspectiva de gènere, fragments de les seves 

vides, alter egos, activisme social il·lustrat, a partir d’experiències viscudes o com a 

retrat de la societat en la qual es viu. Es troba que moltes artistes amb els seus 

llibres il·lustrats, còmics i reculls de vinyetes, donen un paper protagonista a la dona 

i tracten de normalitzar tabús com bé pot ser la menstruació, la masturbació o la 

sexualitat femenina. Fan crítica de tot allò que les incomoda i, a través de la ironia i 

humor fan reflexionar. Hi ha publicacions amb un clar posicionament contrari als 

estereotips que se’ls imposen a les dones. Lola Vendetta, Feminista Il·lustrada, La 

Prados, Paula Bonet, Flavita Banana, Agustina Guerrero, Moderna de Pueblo, 

Marta Piedra, Ana Oncina. 

Cadascuna de les autores, amb el seu estil i la seva creativitat i expressivitat, 

representa a la dona empoderada, al seu cos, a la seva actitud, la seva figura, amb 

llibertat i des d’una mirada crítica i de denúncia. Des del seu paper d’artistes, 

reivindiquen el feminisme i combaten contra les desigualtats a través de les seves 

il·lustracions. A les xarxes, als mitjans, en forma de llibres il·lustrats o còmics el 

feminisme il·lustrat està present. 

La il·lustradora madrilenya Carla Berrocal, en el capítol Quan el traç és política. 

Reflexions sobre el despertar feminista en el còmic del llibre Ocultes (i 
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il·lustrades)33, afirma que “al voltant de tota la meva carrera sempre m’han 

preguntat per la meva condició de dona. En entrevistes, reportatges, queia la 

mateixa qüestió: si hi havia un estil femení, si em sentia diferent sent dona, si 

trobava una explicació al fet que fórem tan poques”. Ella afirma que aquesta mena 

de preguntes l’emprenyaven i acabava per menysprear el seu propi sexe. 

“Semblava que ser tia s'interposava en la meva carrera”. Segueix havent-hi una 

desigualtat entre artistes a causa del gènere. El nombre d’exposicions de dones 

artistes, l’escassa presència femenina als museus, art denominat femení. 

En l’actualitat, les dones ocupen un lloc en el món de les arts però, així i tot, no són 

tants com hauria de ser. És insuficient. El sector de l’art segueix estant dominat pels 

homes. El grup feminista d’artistes activistes, Guerrilla Girls34 es va manifestar 

l’any 1985 davant de MOMA a Nova York per denunciar la desigualtat entre artistes 

homes i artistes dones. En aquell moment hi havia una exposició temporal en la 

qual només un 10% del total d’obres eren de dones. L’observatori Mujeres en las 

Artes Visuales (MAV) en l’informe nº5 de l’any 201135, que engloba des del 2000 al 

2009, afirma que només un 9’4% de les exposicions individuals realitzades en els 

principals museus i centres d’art contemporani en Espanya durant 10 anys, van ser 

d’artistes espanyoles. En el nou informe MAV, nº1436, que analitza des del 2010 al 

2013, i tot i que, segons la Llei Orgànica 3/200737, del 23 de març, per a la igualtat 
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efectiva de dones i homes, l’Article 26 obliga a fer que hi hagi una presència 

equilibrada entre dones i homes en l’oferta artística i cultural pública, encara hi va 

haver alguns centres que van programar sense aplicar la llei, i en alguns altres no 

ha hagut cap exposició d’una dona. En el període del 2000-2009 hi havia un 9’4% 

de dones a les exposicions i del 2010-2013 va pujar només un 2’6%, a un 12%. 

Segons afirma l’informe del MAV, en aquest últim període esmentat, hi va haver 

centres com CAAC de Sevilla, Koldo Mitxelena en Sant Sebastià, Laboral en Gijón 

o EACC en Castelló, que entre el 40% i el 50% de les exposicions individuals 

programades van ser de dones. 

Les últimes dades de l’informe MAV nº14 mostren que a la fira d’ARCO18 només 

un 6% del total que van exposar, eren artistes espanyoles i un 34% de les galeries 

que van estar presents estaven dirigides per dones. Altres fires més alternatives 

com Just Madrid i Hybrid compleixen la llei i l’any 2018 van donar més 

protagonisme a les creacions de les dones. 

A més a més, el reconegut Museo Nacional del Prado alberga col·leccions d’artistes 

com Goya, Velázquez, Tintoretto, el Bosco, Tiziano, Rubens, Van Dyck, Weydem, 

Rafael, entre altres. El famós museu compta amb un total de 1.627 obres 

exposades i només sis obres pertanyen a dones artistes38. 

L’associació EmPoderArte anima a criticar i qüestionar les estructures de la cultura. 

Per això, és fonamental que les dones artistes s’associïn i es donin suport. A més, 

davant la desigualtat que hi ha en aquest sector “les dones artistes hem de 

demostrar constantment que tenim capacitats per crear i que som artistes 

excepcionals que mereixem estar en museus i galeries”39. 

La il·lustració viu un moment dolç gràcies a la difusió i al reconeixement que arriba 

a través de les xarxes socials. Ara la il·lustració ja no es dirigeix únicament a la 

publicitat, al màrqueting o a l'encàrrec, ara hi ha un públic que segueix l’art de les 
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il·lustradores i la seva manera d’expressar-se. Això ha fet que les editorials apostin 

per elles i també són les ales d’exposicions i galeries les que a poc a poc es van 

sumant. 

En el bloc Revista Il·lustrada, Clara Berenguer, Doctora en Història de l’Art per la 

Universitat de València, escriu un article sobre l’exposició sobre il·lustradores feta a 

València, “Ocultes (i il·lustrades)” titulat: Ocultes (i il·lustrades). Creixement i èxit de 

les il·lustradores a València: la il·lustració en clau de dona40. Berenguer explica: “el 

recent interès per la il·lustració ha impulsat un gènere artístic que, durant molt de 

temps, no ha estat valorat suficientment. Però si bé la il·lustració s’ha guanyat ja el 

seu espai indiscutible en els estudis acadèmics, i fins i tot en els museus i galeries 

especialitzades, malauradament, moltes d’aquestes il·lustradores han passat 

desapercebudes com a conseqüència de l’hegemonia masculina i han hagut de 

desenvolupar una carrera professional enfrontant-se a les més diverses imposicions 

socials, familiars i culturals”. Considera, a més, que aquesta exposició és una 

“iniciativa necessària que crida per la urgència d’una igualtat real”. 

Com Clara Berenguer comenta, en l’actualitat la il·lustració ha esdevingut un 

gènere més respectat. Per això ara és fàcil trobar festivals, mercats, congressos, 

activitats, cursos, taules rodones i altres activitats que situen la il·lustració al centre i 

fan que estigui present en les agendes culturals dels ciutadans. A més, a l’Estat 

espanyol es programen anualment esdeveniments com: el saló del dibuix i la 

il·lustració Ilustrísima en el Museo ABC de Dibujo e Ilustración de Madrid, el 

congrés internacional Ilustrafic a València, la trobada professional d’il·lustració 

Irudika a Vitòria - Gasteiz, el congrés Unicómic organitzat per la Universitat 

d’Alacant o el primer festival de còmic de dones, el Comicca Fest. També hi ha 

programació internacional vinculada amb aquest art com, per exemple, a Alemanya 

hi ha el festival Illustrative de Berlín, a Itàlia, la Bologna Childre’ns Book Fair o el 

festival de còmics i il·lustració, que gira al voltant de les dones artistes d’aquests 

àmbits, Bande de Femmes. També a França es duu a terme el Festival international 
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de la bande dessinée d'Angoulême. 

S’han creat diverses entitats per tal de lluitar contra les desigualtats que viuen les 

dones del món de l’art, i perquè es reconegui la feina de les autores pel seu mèrit i 

no pel sexe. Han nascut associacions com Mujeres de las Artes Visuales (MAV) o 

l'associació EmPoderArte. També s’han creat col·lectius com el Colectivo Autoras 

de Cómic (AC) o plataformes com “Sin novedad en el frente” impulsada per AC, un 

projecte participatiu que és “una invitació a la crítica dibuixada, a la sàtira, feminista 

y reivindicativa, a través de la qual combatre estereotips sexistes i riure’ns de la 

realitat heteropatriarcal de la nostra indústria cultural, especialment la del còmic”. Hi 

ha també la plataforma en Tumblr Wombastic que va il·lustrar el desacord col·lectiu 

envers la reforma -proposada i finalment no duta a terme- de la Llei Orgànica 

2/201041, del 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària 

de l’embaràs, amb prop de 300 contribucions gràfiques publicades en el temps que 

va durar la campanya. A banda d’aquests exemples d’agrupacions nacionals, 

també hi ha d’internacionals com: el Collectif des Créatrices de Bande de Dessinée 

contra el sexisme, a França (que va néixer a partir de la falta de dones a les 

nominacions del Festival d’Anguelma del 2015) o el col·lectiu Línea Peluda a 

l’Argentina, format per artistes gràfiques, il·lustradores i dibuixants i que va néixer 

per la lluita de la despenalització de l’avortament. 

La il·lustradora madrilenya citada anteriorment, Carla Berrocal, i altres autores 

d’aquest art en una reunió el 2013 van parlar sobre les seves experiències amb el 

masclisme dintre de la indústria. “El 2013 ser feminista era anar contra corrent, 

quasi revolucionari (...). Hi havia un problema de representativitat, de manera que 

per què no ajuntar-nos totes en un mateix projecte i demanar-ho juntes? Allò tan 

col·lectiu topava de morros amb l’esperit llibertari i individualista de l’autor, que lluita 

només pel seu propi èxit. La diferència aquí és que significativa: no érem autors; 

érem autores i entre nosaltres les coses són diferents. Vam decidir respectar-nos i 
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donar-nos suport”42. En aquell moment acabava de néixer l’Associació d’Autores de 

Còmic, per una igualtat real, sense diferenciació. Una de les seves principals 

accions va ser la creació d’uns premis honorífics per reivindicar la carrera d’alguna 

autora oblidada per la indústria com Núria Pompeia, Rosa Galceran, Isabel Bas 

Amat, Montse Clavé o Purita Campos. Davant la creació d'aquest col·lectiu hi va 

haver reaccions no gaire positives. Companys de la professió, editors i crítics “no 

entenien aquella crida d'atenció com una invitació a l'autocrítica i al trajecte conjunt. 

Per a ells el col·lectiu era una cosa molesta i innecessària”. Un temps després, van 

crear la plataforma Wombastic i Sin Novedad en el Frente. La primera és, com 

explica Elisa McCausland43, fundadora d’AC, una plataforma participativa per a 

expressar de manera creativa la disconformitat envers el projecte per a la reforma 

de llei de l’avortament que va presentar l’exministre Gallardón. La segona, “és una 

iniciativa on l’humor feminista és la clau per a respondre a les batalles sexistes”. El 

col·lectiu, amb tots els projectes i les accions que duu a terme, segueix lluitant per 

tenir la veu que li correspon dins del sector. L’any 2019, com l’any anterior, el 

col·lectiu estarà present en la 37ª edició del Saló Internacional del Còmic de 

Barcelona. 

L’agrupació d’Autores de Còmic ha publicat anualment, des del 2014 al 2017, un 

llistat de les obres d’autores publicades a Espanya per les principals editorials del 

país. Durant l’any 201444 algunes de les publicacions amb més èxit van ser: 

Croqueta y Empanadilla de la il·lustradora Ana Oncina, Diario de una Volátil de 

l’artista Agustina Guerrero, Resaca de Mamen Moreu. Hi va haver dues 
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publicacions corals, Enjambre45 i Todas putas46. Cadascuna d’elles va comptar 

amb diversos noms d’autores. 

La primera és una antologia, en la que van participar un total de 22 autores com: 

Ana Galvañ, Srta. M, Sonia Pulido, Gally, Paulapé, María Castrejón, Mamen Moreu, 

Elisa McCausland, Raquel GU, Carla Berrocal, María Herreros o Cristina Durán. La 

segona obra, una adaptació dels quinze contes del llibre d’Hernán Migoya que es 

va estar a punt de prohibir per ser, suposadament, misogin, compta amb autores 

com: María Herreros, Patricia Brecciam, Olga Carmona, Ana Galvañ, Carla 

Berrocal, Cristina Daura, Clara Soriano, Mamen Moreu,  Natacha Bustos. Aquest 

any també destaca la presència de llibres autoeditats per les seves autores i la 

presència de les artistes en webcomics i en premsa digital. 

L’any 201647 “ser professional en el còmic, i llegida com a dona (en el sentit cultural 

de la paraula) segueix sent, avui dia, tot un repte. Així i tot, cada cop hi ha més 

títols publicats per dones. Les xarxes socials estan a l’ordre del dia i, per tant, la 

visibilització de la feina d’aquestes artistes és major. Des del col·lectiu aquest any 

van decidir fer una selecció d’un total de 100 obres, de temàtiques diverses, 

publicades durant el 2016 per autores tant nacionals com estrangeres. Entre 

algunes d’aquestes obres es troben: Laura Santolaya amb Crónicas de la 

Adolestreinta; Cristina Bueno il·lustrant el llibre d’Isaac Rosa, Aquí Vivo. Historia 

de un  desahucio; Sara Jotabé i el seu llibre Pajas Mentales; Núria Tamarit i Xulia 

Vicente col·laboren en Duerme pueblo; Ana Belén Rivero va publicar Mente sana 

in corpore ni tan mal; Laura Pérez y Pablo Monforte van fer i publicar Náufragos; 

Natalia Carrero amb Letra Rebelde; Ana Galvañ va crear Luz Verdadera; María 

Hesse va homenatjar l’artista amb la publicació Frida Kahlo. Una biografía; Carla 
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Berrocal va publicar Epigrafías; Agustina Guerrero va treure a la llum Érase una 

vez La Volátil o Sara Fratini amb Una tal Martina y su monstruo. 

A finals de l’any següent, 2017, l’AC va publicar una nova llista48, la d’aquelles 

creacions o col·laboracions d’autores. Al repertori que es presenta hi ha 

publicacions de temàtiques diverses. Per exemple, hi ha d’aventures, 

superheroïnes i superherois, còmic social, ciència-ficció, còmic periodístic. Des de 

l’associació consideren que és de gran importància “fer visible aquesta varietat de 

temes i formats en les historietes creades per autores per tal de garantir que el 

treball de totes elles sigui justament valorat, i que etiquetes com “còmic femení  

quedin enrere. Durant aquest període es troben autores com: Lola Vendetta amb 

Más vale Lola que mal acompañada; Moderna de Pueblo i Idiotizadas. Un cuento 

de empoderhadas; Ana Oncina amb les conegudes Croqueta y Empanadilla; 

Archi_os Estelares de Flavita Banana; Meritxell Bosch amb Yo, gorda; Diario de 

una vida de mierda de l’artista Sara Jotabe; Agustina Guerrero va publicar una 

nova entrega de La Volátil A calzón quitado; Susanna Martín amb GAZA AMAL. 

Historietas de mujeres valientes en la franja de Gaza o Ana Penyas amb Estamos 

todas bien. Amb aquesta obra Penyas es va convertir en la primera dona 

guardonada amb el Premi Nacional de Còmic49. A més a més, en aquest llistat 

també hi ha presents reconeguts noms d’autores internacionals com la il·lustradora 

anglesa Jacky Fleming amb El problema de las mujeres o la francesa Pénélope 

Bagieu amb Valerosas, un conjunt de biografies de dones que durant la història van 

fer el que els va venir de gust, entre d’altres. 

Un detall a tenir en compte és que, com afirma el col·lectiu d’Autoras de Comic, 

existeix una certa complexitat a l’hora d’analitzar aquest món donada la pluralitat de 

perfils professionals que hi ha. Moltes de les il·lustradores que s’han nomenat 

anteriorment no s’han dedicat únicament a fer còmics, llibres il·lustrats com a 

autores completes, dibuixants o coautores, il·lustracions per a mitjans, per a 
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publicitat o per encàrrecs, sinó que moltes d’elles estan més o menys vinculades a 

totes, o a moltes, d’aquestes creacions. 

Les dones estan presents en el món de l’art i és evident que en l’àmbit de la 

il·lustració ocupen un lloc rellevant. Tot i que, encara queda camí per fer per tal 

d’arribar, sense tenir en compte el gènere, a les llistes generalistes de publicacions 

i estar a l’imaginari dels públics. Les temàtiques en les quals es troben obres 

realitzades per dones són molt diverses: còmics o llibres il·lustrats de ciència-

ficció, de superheroïnes i superherois, infantils, autobiogràfics. Hi ha una gran 

versatilitat. A més, moltes de les autores vinculen les seves creacions amb 

qüestions socials, és a dir, interactuen, a través de les seves il·lustracions, amb la 

realitat que es viu. Entre l’àmplia varietat, hi ha obres de denúncia, crítiques, 

reivindicatives, que empren els seus dibuixos per retratar una situació de 

desigualtat, d’injustícia, per empoderar. Al llibre Ocultes (i il·lustrades), l’artista 

Carla Berrocal “els dibuixos, les il·lustracions, els còmics sempre ens narren 

històries. Poden ser tristes o alegres, d’acció o quotidianes; històries que mouen 

emocions dels lectors i que poden aconseguir fer reflexionar odiar, estimar o 

somriure. La ficció, sempre poderosa, pot ajudar a canviar la nostra realitat, a 

qüestionar-la i conscienciar-nos d’un problema real, per molt llunyans que siguin 

els mons que es tracen”. Per això, ella continua dient que “des del 2013 el 

contingut dels meus còmics ha canviat moltíssim. He decidit donar prioritat a 

personatges femenins i ajudar a visibilitzar-los: volia treballar per transmetre 

testimonis d’una realitat absent i necessària per al gran públic (...). Des de la taula 

de dibuix som capaces de revolucionar el món per fer-ne un lloc millor”50. 

Tenir una consciència social i una ànima crítica ha de ser un requisit essencial per 

a qualsevol artista. En les mans de la cultura i l’educació està qualsevol canvi en la 

mentalitat de la població. Les artistes han de ser conscients del poder i la 
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responsabilitat que tenen en les seves mans, per així intervenir, a través del dibuix, 

en la realitat i millorar la societat. A través de la ficció poden canviar un present 

real. 

Des de fa uns anys fins a l’actualitat, la il·lustració més feminista ha pres partit. A 

través de la sàtira i la crítica més feminista i reivindicativa estan tractant de destruir 

els estereotips sexistes i heteropatriarcals. El factor de gènere no ha de 

condicionar la valoració de les obres il·lustrades fetes per dones ni etiquetar-les 

com “per a dones”. S’ha d’arribar al punt en què la meritocràcia sigui idèntica per a 

tothom. En el que les obres i les seves autores siguin valorades per la seva 

qualitat i talent i no desvirtuades pel gènere. Amb això, s’eliminaran les etiquetes: 

“il·lustració per a dones”, “còmics femenins” o “mirada sensible”. 
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5. EL REPORTATGE AUDIOVISUAL 

a) Macrogènere: què és? 

Els gèneres informatius se centren estrictament en allò que és notícia, que són, com 

diu Cebrián Herreros, “els fets d’actualitat immediata, permanent o successiva”. 

Segons l’autor, el terme reportatge prové del terme llatí reportare, que significa 

“portar una notícia, contar, anunciar. És a dir, fa referència a l’aspecte essencial de 

tot reportatge: la narració”. En el cas del reportatge, de la narració de fets 

informatius.  

El reportatge és un gènere informatiu el qual explica un fet noticiós de manera més 

lliure i més creativa però sense deixar de banda el fet de ser una narració 

informativa. És un gènere de gèneres, un format flexible perquè té una certa llibertat 

a l’hora de tractar la realitat, ja que pot acollir diferents gèneres en la seva estructura 

narrativa, com és el cas més comú de l’entrevista.  

Per a Cebrián Herreros el gènere del reportatge és difícil de definir a causa de la 

llibertat que té per organitzar i estructurar la informació. Afirma que “és el gènere que 

permet una major capacitat expressiva individual i l'experimentació de formes noves” 

i que “parteix de l’exigència de l'objectivitat i de la fidelitat a la realitat però, admet 

plena llibertat de tractament”. No es pot perdre de vista que és una narració que es 

limita als fets de la realitat pura i “no pot crear situacions de ficció, ni de suspens o 

dramàtiques (...). La narració del reportatge sol ser un reflex fidel dels successos”.  

El reportatge era un gènere propi de mitjans impresos però, els mitjans audiovisuals 

els van incorporar a les seves maneres de fer. Segons Edgar Fernández afirma en el 

llibre La producción de reportajes y documentales en televisión: recopilación de 

textos y guiones modelos (1994), que el reportatge televisiu és tot aquell relat 

periodístic essencialment informatiu, lliure quant a temàtica, objectiu quant a manera 

i redactat preferentment en un estil directe, en el qual s’explica un fet o un succés 

d’interès actual o humà.  

De la mateixa manera que un reportatge escrit, un reportatge audiovisual no tracta 

amb informació d’actualitat immediata, és a dir, informa sobre una actualitat latent 
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però no immediata. Pretén explicar una realitat des d’una perspectiva que va més 

enllà de la rapidesa de les notícies. El que es busca és profunditzar en una temàtica, 

analitzar-la, interpretar-la i divulgar-la. 

Cebrián Herreros insisteix que “el reportatge es defineix per la profunditat amb la 

qual tracta els temes i per l’originalitat amb què els presenta”.  L’autor continua dient 

que el reportatge se centra en “el què, qui, com i per què dels fets més que en altres 

circumstàncies. És un aprofundiment que porta amb ella una anàlisi i una 

interpretació en la presentació i estudi de la qüestió que s’aborda.  

Com Cebrián Herreros explica en el llibre Gèneres informatius audiovisuals, hi ha 

diversos tipus de reportatges. Un dels tipus és segons la matèria i narració i en 

aquesta categoria es troben els reportatges de fets o esdeveniments, que presenten 

els fets “com quelcom objectiu i acabat”, els reportatges d’opinions, declaracions, 

idees que “busquen el contrast de les semblances sobre una qüestió” i els 

reportatges de convivència i relacions socials que intenten de manera audiovisual 

“mostrar l’estil de vida d’un grup o d’una comunitat” i que els propis siguin els que ho 

contin. La següent categoria és  segons el destí i la durada. En aquesta trobem els 

reportatges de curta durada per a una notícia immediata, que profunditzen més que 

una notícia i amplien amb detalls, repercussions, causes i duren entre 2 i 3 minuts, 

els reportatges d’ampliació de notícia prolongada, que van destinats a programes 

setmanals, amplien més dades que als programes informatius i duren entre 8 i 10 

minuts,  i els grans reportatges o reportatges programa, que treballen sobre una 

realitat immediata o permanent i afronten els fets de manera global i donant una visió 

a fons de la temàtica que es tracta. Duren entre 30 i 60 minuts. La tercera tipologia 

que contempla Cebrián Herreros és la dels reportatges segons programa o difusió 

que són: els reportatges captats i difosos en directe, els captats en directe però 

difosos en diferit sense reelaboració, els captats en directe i difosos en diferit 

després d’una reelaboració i la tècnica de reportatges en directe aplicat a fets no 

informatius. La quarta, i última, categoria de reportatges audiovisuals de Cebrián 

Herreros és segons la font d’on prové el material o l’escenari on es realitza. Entre 

aquests es troben: el reportatge de taula, realitzat amb material dels informatius 

reelaborat per donar una visió de conjunt o destacar alguns aspectes, el reportatge 



53 
 

de carrer, dut a terme amb imatge i so totalment original, i el reportatge d’arxiu, fet a 

partir de recursos trobats en biblioteques, hemeroteques i arxius de ràdio i televisió 

per reelaborar-ho i fer una peça per aprofundir un tema actual, contrastar o 

rememorar.  

Per a Mariano Cebrián Herreros el reportatge “té dramatisme i espectacularitat, però 

de cap manera sobrepassa els límits que el sentit informatiu imposa. Les imatges i 

els sons creen espectacle, ofereixen elements atractius però, de cap manera han de 

confondre la informació amb l’espectacle. La informació obliga a presentar la realitat 

en els seus contextos i amb la dimensió exacta que, en el conjunt de la vida d’una 

societat, tinguin els fets que es descriuen. El reportatge televisiu converteix la 

realitat, sense voler-ho, en un espectacle públic però, amb les seves peculiaritats i 

sense perdre de vista mai les exigències informatives de respecte a la realitat” 

Cal destacar que en un reportatge hi ha uns factors essencials que s’han de complir. 

El primer d’ells és que s’ha de basar en una investigació. Les entrevistes són 

necessàries per sostenir el discurs. Finalment, com que és un gènere que treballa 

amb la creativitat, la narració i les descripcions són factors a tenir en compte. 

 

b) Justificació del macrogènere triat 

La il·lustració té nom de dona és un reportatge audiovisual perquè aquest és el 

gènere informatiu que permet donar-li veu a un fet, que no necessàriament és 

d’actualitat pura o immediata, però sí que és d’una actualitat latent. Com s’ha 

mencionat anteriorment, pretén explicar una realitat des d’una perspectiva que va 

més enllà de la immediatesa de les notícies. El feminisme, en aquest cas, és un 

tema d’avui, molt present a les consciències de la gent, i per això la il·lustració més 

feminista i  reivindicativa té un paper important al qual cal donar-li veu.  

A més, el format del reportatge permet explorar en profunditat una temàtica i tractar-

la de manera més lliure i creativa. Sempre des d’un punt de vista el més objectiu 

possible i en el qual s’exigeix la màxima fidelitat a la realitat.  El que es busca és 

profunditzar en una temàtica, analitzar-la, interpretar-la i divulgar-la.  
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Pels motius que s’exposen, el reportatge audiovisual és el gènere més idoni per a 

aquest projecte. La il·lustració té nom de dona està pensada com una peça 

informativa però també amb tons poètics, per la tipologia dels plans i del muntatge. 

Per això,  és la tipologia més idònia per transmetre la importància de les 

il·lustradores més reivindicatives d’aquests temps i de les seves obres i per tenir la 

possibilitat de presentar un tema que és una notícia latent amb molta més creativitat 

gràcies a les llibertats de tractament que es donen.  
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6. LA IDEA 

Aquest projecte neix del creixement de la visibilització de les obres fetes per 

il·lustradores. Gràcies a les xarxes socials moltes artistes de la il·lustració s’han 

donat a conèixer i cal destacar que la gran majoria d’elles ho han fet a partir, entre 

d’altres, creacions reivindicatives i sobretot feministes.  

Elles han fet un pas i han dibuixat sobre la desigualtat que existeix entre homes i 

dones en molts aspectes de la vida quotidiana. També, han decidit trencar tabús a 

través de les seves il·lustracions on la dona es troba al centre. 

Tot i així, no totes les seves obres estan centrades amb la reivindicació feminista 

sinó que moltes de les obres són crítiques amb la societat, els costums. A més, es 

pot considerar que hi ha un gruix important d’autores que amb el seu art pretenen 

trencar tabús com poden ser el fet de parlar obertament per exemple, de la 

sexualitat, de la masturbació femenina o de la menstruació. És important també 

remarcar que amb el seu art trenquen i també critiquen els cànons de bellesa que la 

societat ha anat establint amb els anys. Moltes de les artistes utilitzen l’humor i el 

sarcasme per tal de fer arribar el seu missatge. 

El més idoni seria arribar a parlar d’artistes sense que hi hagi distincions per sexe. 

Perquè pel fet que siguin obres fetes per dones no significa que aquestes estiguin 

adreçades de manera exclusiva al públic femení. Simplement són obres dirigides a 

tothom.  

Per tant, la intenció d’aquest projecte titulat La il·lustració té nom de dona, és 

mostrar quina és la realitat d’algunes de les il·lustradores més conegudes del territori 

espanyol, quins van ser els seus començaments, amb quins problemes s’han anat 

trobant per la seva condició de dones. A més, també es pretén conèixer què és el 

que les mou a fer les obres que fan. I amb tot això, arribar a demostrar que no hi ha 

un art fet per dones i per a dones sinó que hi ha un art fet per artistes per a tota 

mena de públic.  

Per això, es construiran els quaranta minuts de reportatge audiovisual partint dels 

relats de quatre reconegudes il·lustradores del moment. S’analitzarà la situació de la 
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dona il·lustradora feminista i les seves creacions, i s’explicaran les seves 

experiències personals dins d’aquest món per tal de construir la narració. 

 

7. SINOPSIS 

Les protagonistes van decidir dedicar-se a l’art, més concretament a la il•lustració, 

quan van ser conscients que les dones no tenien tant reconeixement en aquest món. 

Per això, van decidir que ja n’hi havia prou de viure en una societat on les 

professions estan dominades pels homes. A través dels seus dibuixos i dels seus 

personatges, han intentat trencar tabús, de temes que fins ara no eren ben rebuts 

entre la població occidental, com la masturbació femenina, la menstruació o les 

dones solteres. També introdueixen un art fet per dones, però sense la necessitat de 

ser només per a dones. I vosaltres, quin rumb creieu que ha de tenir la il•lustració en 

clau feminista? 

 

8. FITXA TÈCNICA 

INFORMACIÓ 

Any de producció 2019 

País Espanya 

Idea original de Maria Manzana i Mireia Gesa 

Una producció de Making Movies i TV3 

Amb la col·laboració de Ajuntament d’Igualada, Taller La 

Madriguera, Escola Massana, 

Ajuntament de Barcelona i l’Escola 

Thuya. 
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DADES TÈCNIQUES  

Duració  40 minuts 

Idiomes Català 

Format de gravació  HD 

Color/B&N Color 

 

9. PERSONATGES 

En aquest reportatge audiovisual les protagonistes, que es presentaran a 

continuació, són l’element principal. Representen l’eix central i el nexe d’unió de tot 

reportatge. A través d’elles, del seu art i els seus testimonis es construirà la idea del 

reportatge tal qual s’ha parlat anteriorment. 

 

Paula Bonet 

L’artista llicenciada en Belles Arts per la 

Universitat Politècnica de València, centra les 

seves obres en la il·lustració, el gravat i la 

pintura a l’oli. És autora, tant del text com de la 

imatge, de diferents llibres i ha col·laborat en la 

il·lustració de textos d’altres autors.  

Entre totes les seves publicacions es troba La 

Sed, un llarg poema en clau feminista, i 

Roedores | Cuerpo de embarazada sin embrión, 

el qual pretén donar veu a un silenci, trencar un 

tabú i normalitzar una situació que pateixen 

moltes dones, com és l'avortament espontani.  
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Paula Bonet sempre s’ha posicionat com a clara 

feminista. De fet, a la descripció de Twitter es 

presenta com a pintora, dibuixant, gravadora i 

feminista. A més, és molt activa a les xarxes 

socials on defensa la igualtat entre dones i 

homes i comparteix les seves creacions i 

projectes més reivindicatius.  

La il·lustradora és una de les protagonistes del 

reportatge  per la seva trajectòria en aquest món de l’art i el seu posicionament com 

a artista femenina i feminista. 

 

Raquel Córcoles (Moderna de Pueblo) 

L’any 2010 Córcoles va crear el personatge 

Moderna de Pueblo i que gràcies a les xarxes 

socials es va viralitzar ràpidament. Un any 

després va publicar el primer llibre il·lustrat 

amb aquest personatge, Soy de Pueblo. 

Aquest personatge ha anat creixent amb els 

anys i Córcoles ha incorporat altres 

protagonistes en les historietes. Va continuar 

amb la publicació de Los capullos no regalan 

flores, seguit de Cooltureta:la novela gráfica i l’últim, Idiotizadas, un cuento de 

empoderhadas. 

Tant els seus treballs publicats en forma de llibre com aquells treballs que són 

compartits a les xarxes socials o els que fa vinculats alguna marca, explica històries 

quotidianes. Amb aquestes fa un retrat de la joventut actual i de la societat i cultura 

urbana. A través de sàtira i la ironia l’autora mostra situacions amb les quals les 

noies conviuen constantment com la pressió pel físic, per les coses que per ser 

dones han de fer o portar, pel que s’ha d’esperar d’una relació, pel que li han contat i 

moltes altres. Ella mostra dones fortes i lliures.  
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A més, està vinculada a GQ, El País i la 

revista Cuore. 

Raquel Córcoles és una de les 

protagonistes del projecte, ja que amb els 

seus treballs s’ha fet un important lloc dins 

del món de la il·lustració. A més, amb les 

seves vinyetes mostren dones 

empoderades i en elles es veu que el 

feminisme que les representa, a l’autora i 

a les protagonistes de les seves 

historietes. 

 

Raquel Riba Rossy (Lola Vendetta) 

Lola Vendetta va néixer l’any 2014 amb la 

finalitat d’educar a la societat en la igualtat 

entre dones i homes. Lola representa un 

alter ego de l’autora. Raquel Riba Rossy un 

dia va tenir una experiència masclista que la 

va fer despertar i crear a Lola. Aquesta 

situació la va patir ella aquell dia, però 

moltes altres dones són les que ho pateixen 

de manera diària. Per tant, Lola Vendetta no 

és només una autoficció de l’artista sinó que 

representa també un alter ego de totes les 

dones. 

Gràcies, també, a les xarxes socials Lola Vendetta va guanyar una gran popularitat i 

l’any 2017 es va publicar el primer llibre d’aquest personatge, Más vale Lola que mal 

acompañada.  

Lola Vendetta amb caire combatiu i a través de la sàtira i l’humor parla sobre els 

micromasclismes, els tabús femenins com, per exemple, la falta de normalització de 
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la menstruació o dels rols socials i culturals que 

se’ls atribueixen a les dones. Un altre assumpte 

que està present a les vinyetes és l’acceptació del 

mateix cos. A més, amb les il·lustracions l’autora 

també tracta temes com la violència psicològica en 

una parella o les frustracions sexuals. La 

protagonista, Lola, sempre va acompanyada d’una 

katana amb la que imparteix justícia i amb la que 

pretén combatre les situacions masclistes i 

sexistes.  

No va en contra de l’altre sexe sinó d’aquells que 

no volen que el paper de la dona canviï.  

Per la força combativa de Lola Vendetta Raquel 

Riba Rossy, la seva creadora, és una de les quatre protagonistes del reportatge. 

 

Flavia Álvarez (Flavita Banana) 

Flavia Álvarez centra la seva obra en “narrar 

allò absurd i còmic de les relacions humanes, 

entre si i amb les xarxes socials”. A través d’un 

humor intel·ligent, les seves vinyetes retraten 

la vida i les situacions més quotidianes, les 

relacions sentimentals i sexuals i personals en 

general. A més, generalment, en totes les 

seves historietes la dona té un paper central.  

L’any 2014, de la mateixa manera que Lola 

Vendetta, Flavia va començar a compartir les seves creacions per les xarxes socials. 

L’artista ha estat i està vinculada amb diversos mitjans. Actualment col·labora 

setmanal i mensualment amb El País, la revista S Moda, La Maleta de Portbou, 

BCNmés i la Revista Mongolia.  
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Tres anys després, el 2017 va veure la llum el seu primer llibre Las cosas del querer 

i posteriorment, aquell mateix any, Archivos Estelares, un recopilatori de les seves 

millors 200 vinyetes.  

El seu paper com a dona il·lustradora, 

feminista, que situa a la dona al centre 

de la majoria de les seves creacions i, a 

més,  vinculada també a les xarxes 

socials, és la quarta protagonista del 

reportatge audiovisual que es presenta. 

A més, és destacable el que Flavia 

Álvarez estigui vinculada a certs mitjans 

perquè és d’aquelles dones que s’ha fet 

el seu espai en un món que ha estat 

sempre d’homes, com és la il·lustració a la premsa. 

 

10. LOCALITZACIONS 

A l’hora de realitzar el reportatge cal tenir presents molts factors i les localitzacions 

on es durà a terme el rodatge és un d’aquests. És necessari que abans d’iniciar la 

gravació es pensi a qui es gravarà, per què la gravem i, tenint en compte això, quin 

és el lloc més idoni on gravar-la, quin és l’espai que més la representa. Cal tenir 

present, també, quan es vol fer. No es pot prendre la decisió d’escollir un espai 

sense tenir una justificació, per quin motiu volem dur a terme la gravació allà. Per 

això, s’ha fet una recerca amb anterioritat per saber-ne més sobre les nostres 

protagonistes i es farà una trobada, trucada o skype prèvia a la gravació per tal de 

conèixer-nos una mica més i acabar de decidir quina és la localització més idònia 

per a ubicar cadascuna de les artistes.  

A continuació es mostren les diferents localitzacions escollides per al reportatge en 

cadascun dels casos: 
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- LOCALITZACIÓ 1: Taller La Madriguera → La localització escollida per a 

Paula Bonet és l’estudi personal que té l’artista a Barcelona, lloc on també 

imparteix alguns cursos. Per a realitzar les seves obres, Bonet empra 

tècniques artístiques com la il·lustració, el gravat o la pintura a l’oli. Per 

tant, el taller on ella crea i on té totes les eines que utilitza és el lloc més 

idoni per a dur a terme l’entrevista.   

- LOCALITZACIÓ 2: Igualada (Plaça de l’Ajuntament) → Raquel Riba 

Rossy va néixer, va estudiar i, actualment, encara resideix a Igualada. Allà 

mateix és des d’on l’artista porta la seva carrera i la plaça, el centre de la 

ciutat, és un bon lloc on conversar sobre la seva experiència personal 

dintre d’aquest món artístic i un bon lloc perquè ens mostri el seu art.  

- LOCALITZACIÓ 3: Jardins de Rubió i Lluch → Flavia Álvarez va estudiar 

il·lustració en el Centre d’Art i Disseny Escola Massana, que es troba dintre 

d’un recinte públic de l’Ajuntament de Barcelona, unida amb altres edificis 

com la Biblioteca de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, pels Jardins 

de Rubió i Lluch. Aquests jardins serveixen de zona d’esbarjo dels 

estudiants de l’Escola Massana, i per això s’ha escollit aquesta zona 

exterior per entrevistar-la. 

- LOCALITZACIÓ 4: El Born (Bornet Café) → Raquel Córcoles és la 

creadora de Moderna de Pueblo, una noia hipster que canvia el poble per 

la ciutat. Per això, s’ha escollit el barri del Born, un dels barris modernets 

de Barcelona, per a entrevistar a l’artista. Concretament l’entrevista es 

duria a terme al Bornet Café, situat en un dels carrers estrets i amb tant 

encant del barri. 
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11. ENTREVISTES 

El reportatge el conduiran les veus de les quatre il·lustradores, a partir de les 

respostes de l’entrevista que se li farà a cadascuna d’elles. Les preguntes que se’ls 

formularan seran les mateixes, tot i que variaran segons la situació personal de 

cadascuna d’elles, reconduint així la direcció de l’entrevista segons les respostes 

que ens donin. La idea principal és que les seves respostes siguin el màxim de 

diferents possibles per aconseguir un relat heterogeni i diferenciat de les artistes. 

El qüestionari que se’ls formularà serà el següent:  

1. Qui ets? I com et defineixes com a artista? 

2. Qui és el/s teu/s personatge/s? I què representa/en? 

3. Per què vas decidir dedicar-te al món de la il·lustració? 

4. Per quin motiu vas triar a la dona com a eix vertebrador de les teves obres? 

5. Què busques amb l’art que fas? 

6. T’has trobat dificultats per ser dona i artista durant el teu recorregut 

professional? Quines? 

7. A quin públic dirigeixes el teu art? 

8. Creus que et limita com artista quan etiqueten el teu art com a art per a 

dones? 

9. Has notat algun canvi des que vas començar fins ara en la publicació de 

llibres il·lustrats per dones i de temes feministes? 

10. Creus que les xarxes socials t’han servit, a tu i a les teves companyes de 

professió, com a motor per promoure les teves obres? 

11. Creus que existeix una la línia que separa l’art per a homes i l’art per a 

dones? Si és així, quina? 
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12. GUIÓ 

a) Guió literari 

El guió literari en un reportatge audiovisual descriu allò que es mostrarà i s’escoltarà 

en la peça narrativa. Normalment, divideix i especifica les escenes, les accions dels 

personatges, els diàlegs, l’entorn o el fons, la música, etc. Aquest serveix més 

endavant, a l’hora de dur a terme l'enregistrament dels plans i les seqüències per 

realitzar el guió tècnic. 

Aquest projecte no consta de guió literari, ja que les entrevistes amb les 

protagonistes es realitzaran a finals de setembre, com més endavant es detalla en el 

cronograma del projecte. Un cop fetes les entrevistes, s’escriurà el guió literari amb 

les respostes i l’ordre que tindran dintre del reportatge, juntament amb l’entrada o 

sortida de música i altres elements. 

 

b) Guió tècnic (ANNEX I) 

El procés de producció d’un projecte audiovisual no es pot dur a terme sense un guió 

tècnic. Representa el punt de partida que aporta de la manera més clara i precisa 

possible tota la informació i indicacions necessàries per a poder interpretar-la i que 

l’equip pugui  realitzar-la correctament.  

En funció de les necessitats de la producció, el guió tindrà unes característiques o 

unes altres. Tot i això hi ha certs aspectes que han d’estar obligatòriament per tal 

que el rodatge pugui fluir fàcilment. És el cas de la segmentació de l’obra en 

seqüències, afegint anotacions al respecte, com, en el nostre cas, detalls sobre la 

il·luminació. Tampoc ha de faltar l’especificació de la localització (INT. o EXT.) ni el 

moment del dia en què es fa el rodatge (DIA o NIT). A més a més, cadascun dels 

plans ha d’estar numerat. Cal especificar, també, el tipus de plana que 

s’enregistraran, la posició de la càmera i afegir una petita explicació de l’acció que es 
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durà terme. Així mateix, s’especifica el tipus de so que hi ha en el pla, si és so 

ambient, es veu en off, música, etc.51 

 

c) Referents artístics 

Tot i que el tema que es presenta no té uns antecedents clars, és a dir, no hi ha cap 

projecte audiovisual realitzat amb aquestes característiques, hi ha diferents 

creacions, d’altres temàtiques, que s’empraran aquí com a referència, com per 

exemple els plans o el tractament de les imatges d’alguns reportatges.  

Un referent clar és la sèrie documental del projecte HOY, que s’anomenen 

anteriorment a l’apartat dels antecedents. Mostra com és un dia en la vida d’un 

artista. Tots els episodis són clars referents artístics per a aquest projecte però en 

aquest cas el que més interessa és el capítol Un dia en la vida de la pintora Cinta 

Vidal. El tractament de les imatges de l’artista mentre està al seu estudi pintant, els 

plans de les seves obres o els plans recursos que li donen un to poètic són 

interessants per al projecte que aquí es presenta.  

La realitzadora Beatriz Janet grava una sèrie de dones artistes titulada 

#filmetsdedones. En el quart capítol documental d’aquest projecte la protagonista és 

Paula Bonet. La localització és al seu estudi de Barcelona, on també es gravarà 

aquest projecte, i explica la seva obra, el sentit de les seves il·lustracions i les 

emocions que contenen. A través de la sensibilitat que transmet cada pla Janet va 

apropant  l’espectador a l’artista. Els plans detalls de les mans de la Paula Bonet 

creant o els plans curts d’ella mentre pinta concentrada són un dels clars referents.  

Un tercer referents és la sèrie documental Valentes de la televisió valenciana À Punt 

i, concretament, el capítol dedicat a Manuela Ballester. Durant el capítol hi ha 

diferents entrevistes testimonials que serveixen de referent en aquest camp. A més a 

més, s’entrevista a la Paula Bonet, protagonista també d’aquest reportatge. La 

intervenció de la Paula es fa amb una testimonial, com la resta dels participants, i 

                                            
51

 González, R. (2015). El guión técnico y el storyboard. Recuperat de: 
https://www.formacionaudiovisual.com/blog/cine-y-tv/guion-tecnico-y-storyboard/ 

https://www.formacionaudiovisual.com/blog/cine-y-tv/guion-tecnico-y-storyboard/
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també mentre pinta a la Manuela Ballester. Els plans que es van fent mentre ella va 

pinta i parla són molt interessants i valuosos per a aquest projecte. 

Per últim, tot i que no és un documental, volem agafar com a referent artístic, en 

qüestió dels plans de les entrevistes de les protagonistes, el documental de Xavier 

Artigas i Xapo Ortega, Ciutat Morta (2013). D’aquesta manera es dóna a entendre 

que el reportatge tindrà un referent estètic semblant al del documental, amb els 

entrevistats asseguts en cadires, amb pla mitjà i pla curt, però en aquest cas, sense 

tapar-los la cara ni modificar la veu. 

 

d) Criteris de realització 

El reportatge està pensat per ser una obra expositiva i poètica. Principalment tindrà 

un to expositiu, ja que pretén donar a conèixer l’experiència professional i les obres 

de les artistes en un format clàssic d’entrevista en pla mitjà i on l’entrevistada estarà 

enquadrada a un costat del pla, deixant aire a l’altra banda. El pla està conformat 

visualment per l’entrevistada asseguda, cadascuna d’elles tindrà un enquadrament 

diferent dintre del pla per tal de fer-los més dinàmics; juntament amb una localització 

de fons que les identifiqui. Cal especificar que els diferents fons en els quals es 

realitzaran les preguntes seran els més senzills possibles, per tal de no distreure 

l’atenció d’allò que la protagonista explica. 

Durant les entrevistes es faran servir dues càmeres, per tal que una d’elles gravi el 

pla mitjà de la il·lustradora, i amb l’altra es podrà jugar amb altres tipus 

d’enquadraments més curts, com per exemple primers plans de les artistes. 

L’essència poètica del reportatge rau en els plans recurs que el componen i a través 

dels quals es presentarà a les autores i a les seves obres. El muntatge també juga 

un paper important a l’hora de generar una certa poesia en la peça. Es percep 

aquesta poesia en el tractament de la velocitat i el ritme dels plans. A més, la 

vinculació, quan sigui necessari, de les imatges amb la música caracteritzen i creen 

una certa consonància. També, la senzillesa dels plans i l’originalitat de la 
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combinació d’uns amb els altres són dos aspectes rellevants a l’hora de tractar les 

imatges de recurs que compondran el projecte. 

Es busca arribar a aquest punt poètic a través dels diferents plans detalls de les 

mans de Paula Bonet mentre pinta al seu taller o de les seves obres, o del pla 

general amb la posició de la càmera en contrapicat on la Flavia mira l’escola on va 

estudiar il·lustració o les imatges. També,  amb alguns plans més generals o més 

curts, que conformen la presentació de Raquel Córcoles, caminant per un dels 

estrets carrers del Born mentre arriba al punt on s’ha quedat per entrevistar-la. Amb 

plans com aquest es pretén expressar la quotidianitat de les protagonistes però 

també, mostrar qui i com són les diferents artistes que donen veu a les dones 

il·lustradores del país, gràcies a les seves experiències i a la seva visió sobre aquest 

món. 

 

13. CRONOGRAMA 

Sense una bona organització i un calendari efectiu no és possible tirar un projecte 

audiovisual endavant de manera fluida. Per això, el cronograma és el calendari que 

a la part de producció del projecte li cal per dur a terme les diferents fases del 

reportatge. En ell es troben contemplades les dates de la fase de preproducció, amb 

l’inici del projecte, la realització prèvia d’aquest, el guió literari i tècnic, etc.; la fase de 

producció, on es contemplen els dies de gravació i les localitzacions; i la fase de 

postproducció, amb l’edició de vídeo i àudio, etalonatge, la mescla amb la BSO i la 

finalització del projecte. 
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Pla de preproducció 

DATA QUÈ 

Del 4 de febrer al 19 d’abril Pla de preproducció. Posada en funcionament del 

projecte, pluja d’idees, redacció de la idea final, 

cronograma, localitzacions, etc. 

Del 22 al 26 d’abril Presa de contacte amb les protagonistes. Primera 

trucada (i/o videotrucada); i trobada si és possible. 

Del 6 al 17 de maig Guió literari i guió tècnic 

21 de maig Trobada amb la productora Making Movies 

Del 16 al 20 de setembre   Manteniment. Segona trucada (i/o videotrucada) a 

les protagonistes de recordatori i concertació de 

trobades 

 

Pla de rodatge 

DATA QUÈ/ON 

28 de setembre 

De 10:00 - 14:00 

Entrevista i plans recurs a 

Flavia Álvarez  

Jardí de Rubió i Lluch (Escola Massana) 

30 de setembre 

De 10:00 - 14:00 

Entrevista i plans recurs a 

Paula Bonet  

Taller la Madriguera 

30 de setembre 

De 16:00 - 20:00 

Entrevista i plans recurs a 

Raquel Córcoles  

Bornet Café 



69 
 

1 d’octubre 

De 15:00 - 19:00 

Entrevista i plans recurs a 

Raquel Riba Rossy 

Igualada (Plaça de l’Ajuntament) 

 

Pla de postproducció 

DATA QUÈ 

Del 14 al 24 d’octubre Postproducció de vídeo i so 

25 d’octubre Grafisme 

Del 28 al 31 d’octubre Etalonatge i color  

 

14. EQUIPAMENT 

L'enregistrament del reportatge anirà a càrrec de la productora Making Movies, a la 

qual se li han fet arribar les diverses necessitats del guió, de les localitzacions i les 

dates. Gràcies a això, l’empresa ha fet una llista amb l’equipament tècnic que es 

necessita per a la realització del rodatge complet. 

Material tècnic 

- Càmeres 4K (2) 

Aquesta serà la càmera principal amb la qual 

es pretén enregistrar tot el reportatge.  
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- Càmera SLR HD 

La SLR HD s’emprarà per a fer els plans més curts durant les entrevistes i 

per l’enregistrament d’altres plans detall i de recurs.  

 

- Trípodes (2) 

Seran utilitzats durant les entrevistes i per 

l'enregistrament de les obres de les diferents artistes, 

ja que són elements estàtics i necessiten estabilitat i 

precisió en els plans.  

 

- Material d'il·luminació  

Caldrà una llum principal, que predomina sobre 

la resta que s’ubicarà a un metre de la càmera i 

elevada per sobre de la cara de l’entrevistada; 

una segona llum més suau que serveix per 

atenuar la llum principal i que se situa a la banda 

contrària de la principal i una tercera llum, de 

contrallum, situada en l’eix de la llum principal 

però, darrere de la protagonista, i elevada per sobre del cap d’ella.  

 

- Material de so (micròfon corbata inalàmbric, micròfon de perxa) 

Principalment el micro que s’emprarà durant el rodatge serà el de la perxa 

però, en alguns casos serà probablement serà necessari l’ús del micròfon 

de corbata sense fils.  
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15. EQUIP HUMÀ 

L’equip és indispensable per a poder tirar endavant qualsevol projecte. En el cas 

d’un audiovisual, com és aquest, sense l'equip tècnic no es podria dur res a terme. 

Per això, el conformaran, principalment, els professionals de la productora 

col·laboradora en el reportatge, Making Movies. 

D’altra banda, l’equip humà té una funció indispensable. Concretament, la 

responsabilitat que recau en la figura del productor, que en aquest cas es trobarà a 

les mans de Mireia Gesa, Maria Manzana i amb la col·laboració de la productora. A 

més, òbviament, sense les protagonistes res tindria sentit.  

A continuació s’expliquen les funcions que duen a terme les diferents figures que 

treballaran en aquest projecte.  

- Operador de càmera: s’encarrega de la càmera, compon i enquadra els 

plans i realitza la il·luminació. És el responsable de la qualitat tècnica i 

artística de la gravació. A més, també poden assessorar el director perquè 

l’efecte visual de les seqüències sigui el més eficaç possible i el que més 

aporti a l’enregistrament. Hi haurà un o dos operaris, en funció del 

rodatge. 

- Realitzador: s’encarrega de plasmar tots els continguts del guió a la 

imatge. A més, coordina tots els aspectes tècnics de la gravació. Té poder 

de decisió a l’hora de disposar les càmeres en el set de rodatge de la 

millor manera i de l’elecció de l’ordre dels plans a l’hora del muntatge per 

donar sentit i coherència al fet que s’explica. En aquest reportatge el 

realitzador també farà d’operador de càmera. 

- Director de fotografia: és la persona responsable de la part visual del 

reportatge. Busquen aconseguir l'estètica desitjada, mantenir la qualitat de 

la imatge desitjada i coordinar a tot l’equip de fotografia. Està a càrrec del 

disseny i l’estètica de la imatge, els enquadraments, el color, la 

il·luminació. Participa en tot el desenvolupament del projecte, des de la 
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preproducció fins al final de la postproducció. En aquest reportatge un 

operador de càmera també farà de director de fotografia. 

- Muntatge vídeo: és el procés que consisteix en ordenar els diferents 

plans i seqüències d’una pel·lícula de manera que aquell que vegi el film 

el veurà tal com el director vol. L’ordre dels diferents plans enregistrats pot 

fer que variï el sentit i el missatge de la peça. En aquest punt de la 

postproducció el film pren forma, s’escull i s’ordena allò que es vol a la 

pel·lícula, se suprimeixen seqüències, etc. 

- Edició d’àudio: la postproducció d’àudio és editar, muntar i afegir els 

efectes de so gravats anteriorment. Dins d’aquest procés es troba la 

sonorització, que consisteix en realitzar tots els efectes de so i editar els 

sons enregistrats i combinar-ho amb la música seleccionada. També 

l’ambientació, que en televisió és sinònim de sonorització, ja que es 

col·loquen els efectes segons les imatges. Finalment es troba el doblatge, 

fet a partir d’un material ja sonoritzat. Les fases d’aquest procés són: 

edició, muntatge, processador d’efectes (temps, dinàmica i equalització), 

combinat i masterització.  

- Etalonatge/correcció de color: era un procés fet a un laboratori 

cinematogràfic en el qual, a través de processos fotoquímics, es 

modificava i s’aconseguia igualar el color, la llum i el contrast dels plans 

d’una pel·lícula. Actualment, amb la digitalització, consisteix en la 

correcció de color amb la finalitat d'aconseguir l’aparença desitjada en 

cada seqüència, en funció, sobretot, de la seva funció narrativa. Aquest 

punt de la postproducció és determinant per a la qualitat del resultat final. 

- Grafismes: en la post-producció s’encarrega de crear i col·locar al vídeo 

els diferents cairons de presentació, de localització. 

- Productor: Dintre de la producció audiovisual es troba el productor 

general, que és el responsable de tot l’equip; el productor audiovisual que 

controla el rodatge i les despeses; el productor executiu que aconsegueix 
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els diners necessaris per tirar endavant el projecte; el cap de producció 

audiovisual, que s’encarrega durant el rodatge que es compleixin els 

temps, els terminis i les despeses previstes en cada moment; i finalment, 

es troba l’ajudant de producció audiovisual, que fa de nexe entre el 

productor audiovisual i la resta de l’equip. En aquest projecte, en un 

principi, les funcions de producció estan pensades perquè Mireia Gesa i 

Maria Manzana les assumeixin, amb l’ajuda de la productora.  

- Guionista/Periodista: en el moment de les entrevistes serà el que es 

posicionarà a l’alçada de la protagonista per tal de formular-li les 

entrevistes.  

- Personatges: En aquest cas, sense protagonistes no hi ha reportatge. 

Representen el què de la història i, a més, són el fil narratiu del que 

s’explica. Com s’ha explicat, les protagonistes de la peça seran les 

artistes Flavia Álvarez, Paula Bonet, Raquel Córcoles i Raquel Riba 

Rossy.  

- Maquillatge: Les condicions d'il·luminació, tant de la llum natural com 

artificial, influeixen sobre la percepció de les tonalitats dels personatges 

en pantalla. Per això, tenir present el maquillatge és imprescindible si es 

vol obtenir un bon resultat. Aquest punt del reportatge estarà a càrrec de 

Mercè García Giralt, estudiant de  l’Escola Thuya. 

 

16. DOCUMENTS DE PRODUCCIÓ 

a) Contracte de col·laboració (ANNEX II): 

Donat que el projecte audiovisual que s’ha presentat és una coproducció entre la 

productora Making Movies i les productores Maria Manzana i Mireia Gesa se signen 

un contracte on s'especifica: les obligacions de cadascuna de les parts dintre del 

projecte i la divisió de despeses i beneficis que es generen. A més, també estaran 
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presents els drets que tindran cadascuna de les parts sobre el resultat final del 

projecte. Principalment, ja que és una coproducció, tant les obligacions com els 

beneficis estaran repartits en parts iguals. De tal manera que, a Making Movies li 

pertoca un 50%, i a les productores Gesa i Manzana, l’altre 50% a repartir. 

 

b) Permisos de gravació 

A la ciutat de Barcelona es poden tramitar diversos permisos de filmació en funció 

del tipus de rodatge. Segons la Barcelona Film Commission52, el permís que 

necessita la realització d’aquest projecte és l’anomenat: Autorització bàsica 

d'ocupació de l'espai públic per filmacions (abans Assabentat o Permís General). 

Aquest és gratuït i permet gravar lliurement a tota la via pública de la ciutat de 

Barcelona, inclosos carrers i places, on es durà a terme el rodatge. Segon aquest 

permís, l’equip amb el qual es pot comptar per a l’enregistrament al carrer és d’un 

equip humà de màxim deu persones i un equip tècnic d’una càmera i un trípode. 

Aquesta autorització permet rodar des de les 8h a 22h, i es pot demanar per a un 

màxim de trenta dies seguits. 

Com que també es gravarà a Igualada, el permís que cal tramitar és el següent: 

Autorització per al rodatge i/o sessions fotogràfiques a la ciutat d’Igualada53, el qual 

permet rodar als diferents espais i equipaments municipals de la ciutat. Ja que no es 

necessita la presència de personal de l’Ajuntament el cost de tràmit serà de 

27,59€/hora, que es paga a la caixa del mateix Ajuntament. Un requisit que s’ha de 

complir és que el material enregistrat haurà de mencionar: “enregistrat amb la 

col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada”. 

En el cas de la cafeteria Bornet cafè, el ser una propietat privada s’ha arribat a un 

acord amb el propietari per a la utilització i enregistrament d’aquest espai. Aquest 

acord quedarà per escrit en forma de contracte o autorització del responsable. 

                                            
52

 Barcelona film Commission (s. f.). Recuperat de  http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/rodar-

barcelona 

53
 e-Tràmits Igualada. Ajuntament d’Igualada (s. f.) Recuperat de 

https://tramits.igualada.cat/ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTramit=66 

http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/rodar-barcelona
http://www.bcncatfilmcommission.com/ca/rodar-barcelona
https://tramits.igualada.cat/ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTramit=66
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c) Drets d’imatge (ANNEX III) 

Caldrà que les protagonistes del projecte audiovisual signin el document de cessió 

de drets d’imatge per tal autoritzar l’ús de la seva imatge en el projecte (reproducció, 

distribució, comunicació pública). 

 

17. PRESSUPOST 

Un pressupost és un càlcul estimat d’una planificació anticipada de les despeses i 

també els ingressos que es generen a causa d’una activitat econòmica.  

En el reportatge audiovisual La il·lustració té nom de dona, com ja s’ha comentat té 

per una banda un equip de producció, conformat per Mireia Gesa i Maria Manzana, i 

una productora, Making Movies, que s’encarrega de la realització i post-producció 

del projecte. Per això, per una banda, estan les despeses de producció, provinents 

dels permisos de gravació dels ajuntaments, el sou de la maquilladora, del contracte 

de la qual s’encarrega producció, dels desplaçaments de les artistes i dietes. D’altra 

banda, es troba el pressupost de la productora (Annex IV), respecte a tota la part 

tècnica i de personal que comporta la realització i la post-producció de la peça 

audiovisual. 

Finalment, s’obté un pressupost definitiu que engloba ambdues parts del projecte: 

les despeses estimades que ha calculat la productora i les despeses generades de 

la producció. 

CONCEPTE COST 

Pre-producció 0,00 

Producció 560,00 

- Desplaçaments 300,00  

- Dietes 150,00  
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- Maquillatge 0,00  

- Permisos de gravació 110,00  

Realització (a càrrec de Making Movies) 24.200,00 

COST TOTAL 24.760,00 

 

18. MODEL DE NEGOCI 

La idea principal del projecte és que sigui una coproducció entre la productora 

Making Movies, S.L. i la Corporació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya (ANNEX 

V). D’aquesta manera, els costos del projecte queden repartits en un 51,5% per 

Making Movies i un 48,5% TV3. La separació de percentatges dóna major pes a la 

productora, per tant, aquesta és la que té l’última paraula en les decisions, i també, 

la que s’emporta més part de benefici, en el cas que el projecte sigui fructífer. 

Si no fos possible rebre la meitat del pressupost de part de TV3, la meitat del 

pressupost estaria finançat a través d’un crowfunding com el de la pàgina web 

Verkami, on la gent pot donar diners a projectes a gràcies als micromecenatges. 

 

19. CONCLUSIONS 

Per concloure el nostre projecte final de grau, volem fer un resum de què ens ha 

suposat personalment i professionalment, fer una crítica de l’organització i els 

tempos del treball i, finalment, plantejar-lo com una possibilitat de nexe amb el nostre 

futur professional. 

Com ja hem comentat a l’inici del treball, aquest és el projecte que presentem per 

concloure els nostres estudis del grau de Periodisme. Nosaltres vam triar fer un 

reportatge audiovisual per demostrar tot allò que havíem après durant els quatre 

anys de carrera, però duent-lo a terme hem vist que malgrat totes les assignatures 
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que hem fet de teoria, escriptura periodística i investigació, tota branca d’audiovisual 

i projectes queda una mica despenjada del pla d’estudis. Per tal d’aconseguir tota la 

informació que ens feia falta per redactar el pla de producció de la Il·lustració té nom 

de dona, hem hagut de buscar molts llibres no inclosos en la bibliografia obligatòria 

de cap guia docent, a més de recórrer a experts del sector. 

Per una banda, creiem que és ideal que el Treball Final de Grau sigui considerat 

com una assignatura anual,  ja que suposa molta feina de troballa d’informació, 

redacció, execució, etc.; però hauria d’estar més organitzat per tal que els alumnes 

tinguessin un calendari obligatori general per les entregues de seguiment. De la 

mateixa manera que és una assignatura anual, hauria de ser efectiva des del primer 

dia del primer semestre, per tal d’aprofitar al màxim tots els mesos de curs. 

Per l’altra banda, aquest treball ens ha servit per refermar aquell camí professional 

que tant a una com l’altra ens agradaria seguir en el dia de demà. Ens agradaria, 

dintre del possible, que aquest projecte un dia veiés la llum, i així donar fruit a tants 

mesos de braç a braç. 

Per acabar, volem deixar constància de la feina feta, dels mesos de treball i esforç, 

volem donar les gràcies a totes aquelles persones que han fet possible aquest 

projecte, als nostres familiars propers, al Thor, a la nostra tutora Rosa Margarita 

Cervantes, a Manel Vinuesa de Making Movies, i a totes aquelles persones que no 

recordem mencionar però que han aportat un granet de sorra en aquest treball. 
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ANNEX I. GUIÓ TÈCNIC 

ESCENA PLA TIPUS DE PLA CÀMERA DESCRIPCIÓ IL·LUMINACIÓ AUDIO 

1 
 

EXT. 
CARRER DELS 
BANYS VELLS 

(EL BORN BCN) 
+ 

BORNET CAFÉ 
 

/ DIA 

1 Pla general 1 Raquel Córcoles caminant 
d’esquena pel carrer, s’allunya de la 

càmara 

Natural (principi 
tarda) 

So ambient  

 Pla general 2 Raquel C. caminant de cara pel 
carrer, s’acosta a la càmara 

Natural (principi 
tarda) 

So ambient  

2 Pla general 1 La porta del Bornet Café des de 
dintre 

Natural que entra + 
Artificial interior 

So ambient  

3 Pla general 1 Raquel C. obrint la porta i entrant al 
Bornet Cafe 

Artificial So ambient  

4 Pla curt 1 Raquel C. entrant al Bornet Café, 
mira a la càmara 

Artificial So ambient 

NEGRE 5 NEGRE - Rètol (Raquel Córcoles. 
Àlies Moderna de Pueblo) 

- So màquina 
d’escriure 

2 
 

EXT. 
PLAÇA DE 

L’AJUNTAMENT 
D’IGUALADA 

 
/ DIA 

6 Pla general 1 Plaça de l’Ajuntament d’Igualada Natural (principi 
tarda) 

So ambient 

7 Pla general 2 Taules de la terrassa del bar de la 
Plaça de l’Ajuntament 

Natural (principi 
tarda) 

So ambient 

8 Pla general 
tancat 

2 Taules de la terrassa del bar de la 
Plaça de l’Ajuntament, ja es veu a 

Raquel Riba asseguda en una de les 
cadires 

Natural (principi 
tarda) 

So ambient 

9 Pla mitjà 1 Raquel Riba asseguda fullejant el Natural (principi So ambient 



seu últim llibre, que es vegi la 
portada 

tarda) 

10 Pla curt 2 Raquel R. mirant el llibre, i de cop, 
mirant a càmera i somrient  

Natural (principi 
tarda) 

So ambient 

NEGRE 11 NEGRE - Rètol. Raquel Riba Rossy. 
Àlies Lola Vendetta 

- So màquina 
d’escriure 

3 
 

EXT. 
JARDINS DE 

RUBIÓ I LLUCH 
(BCN) 

 
/DIA 

12 Pla general 1 Jardins de Rubió i Lluch Natural (matí) So ambient 

13 Pla general 1 Escales de la Biblioteca de 
Catalunya 

Natural (matí) So ambient 

14 Pla general 
tancat 

2 Escales de la Biblioteca de 
Catalunya, Flavia està asseguda en 

un dels esglaons 

Natural (matí) So ambient 

15 Pla mig 1 Flavia està dibuixant en una llibreta Natural (matí) So ambient 

16 Pla detall 2 Mans de Flavia mentre dibuixa  Natural (matí) So ambient 

17 Pla detall 2 Dibuix a mig fer del personatge 
Flavita Banana 

Natural (matí) So ambient 

NEGRE 18 NEGRE - Rètol. Flavia Álvarez. 
Àlies Flavita Banana 

- So màquina 
d’escriure 

4 
 

INT. 
TALLER LA 

19 Pla general 1 Paula Bonet dibuixant a l’estudi Natural (matí) + 
Artificial tènue 

So ambient / Ràdio 

20 Pla mitjà 2 Paula Bonet dibuixant a l’estudi Natural (matí) + 
Artificial tènue 

So ambient / Ràdio 



MADRIGUERA 
(BCN) 

 
 /DIA 

21 Pla detall 1 Dibuixos i pintures que tingui per la 
taula 

Natural (matí) +  
Artificial tènue 

 

22 
 

Pla detall 2 Mans de Paula mentre dibuixa Natural (matí) + 
Artificial tènue 

So ambient / Ràdio 

23 Pla detall 2 Dibuix que està pintant Natural (matí) + 
Artificial tènue 

So ambient / Ràdio 

24 Pla detall 2 El dibuix passa a ocupar la pantalla 
sencera, i ella escriu amb pinzell el 

títol del reportatge. LA 
IL·LUSTRACIÓ TÉ NOM DE DONA 

Natural (matí) + 
Artificial tènue 

So ambient / Ràdio 

NEGRE 25 NEGRE - Rètol. Paula Bonet - So màquina 
d’escriure 

5 
 

INT. 
TALLER LA 

MADRIGUERA 
(BCN) 

 
/DIA 

26 Pla general 1 Paula endreçant dibuixos que té 
sobre la taula de l’estudi 

Natural (matí) + 
Artificial tènue 

Entrevista Paula 

27 Pla curt 2 Paula endreçant dibuixos (vista des 
de dalt) 

Natural (matí) + 
Artificial tènue 

Entrevista Paula 

28 Pla general 1 Paula caminant i fent coses per 
l’estudi 

Natural (matí) + 
Artificial tènue 

So ambient / Ràio 

6 
 

INT. 
TALLER LA 

MADRIGUERA 
 

/DIA 

29 Pla mitjà 1 Entrevista Paula (asseguda) Natural (matí) + 
Artificial tènue 

Entrevista Paula 

30 Pla curt 2 Entrevista Paula (asseguda) Natural (matí) + 
Artificial tènue 

Entrevista Paula 

31 Pla detall 1 Mans de Paula Natural (matí) + 
Artificial tènue 

Entrevista Paula 



32 Pla curt 2 Entrevista Paula (asseguda) Natural (matí) + 
Artificial tènue 

Entrevista Paula 

… … … … … … … 
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ANNEX II. CONTRACTE AUTOR I PRODUCTORA 

 

En ……………………, a……… de………..................…..de dos mil …………. 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE, D…………….., mayor de edad, con DNI……………, actuando 

en nombre y representación y en calidad de………………de la 

….(productora)……… con domicilio 

en……………………de……………..provincia de……………..con CIF………….. 

En lo sucesivo LA PRODUCTORA. 

Y DE OTRA PARTE D. …………………….............……, mayor de edad, con 

domicilio en……………………………de ………................…, 

provincia…..………….......................................…….., y provisto de D.N.I. 

número………………………..,.En lo sucesivo EL AUTOR 

INTERVIENEN 

El DIRECTOR/GUIONISTA en su propio nombre y derecho. 

D. xxxxxxxxx, en nombre y representación de la mercantil xxxxxxxxx, SL, en 

virtud de poder otorgado …………………… Notario de…………………………… 

el………………………bajo el número ……….de su protocolo. 

Ambas partes se reconocen mutuamente  capacidad para otorgar el presente 

CONTRATO, y a tal fin, 

MANIFIESTAN 

I.- Que LA PRODUCTORA tiene en proyecto la producción de una obra 

audiovisual……(tipo largo, animación, documental, etc)…….. titulada 

provisionalmente…………………………………., con una duración aproximada 

de ………………………... 

II.- Que LA PRODUCTORA está interesada en contratar a D. 

………………………..en calidad de……… (DIRECTOR/GUIONISTA)……. de la 

citada obra audiovisual, por lo que ambas partes convienen en celebrar el 

presente contrato, a tenor de las siguientes: 

ESTIPULACIONES: 

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO. 

LA PRODUCTORA contrata al AUTOR, para…….(DESCRIBIR)……….. 
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SEGUNDA.-  CESION DE DERECHOS. 

EL AUTOR cede en exclusiva a LA PRODUCTORA, con facultad de 

autorización a terceros en exclusiva, la reproducción, distribución, 

comunicación pública y el subtitulado y/o doblaje a cualquier idioma de la obra 

audiovisual, con vistas a su comercialización cinematográfica (se incluye 

igualmente la exhibición en salas no comerciales: hoteles, medios de 

transporte, etc.), televisiva (cable, satélite, terrestre y en definitiva, de cualquier 

tipo) y on line (comunicación pública a través de redes de telecomunicación, 

p.e. Internet), la reproducción en videogramas (video, CD, DCD-ROM, DVD, 

Blue-Ray, etc.) y su distribución mediante venta, alquiler, préstamo o cualquier 

otra forma onerosa o gratuita. 

LA PRODUCTORA queda facultada por tanto a autorizar a exhibidores 

cinematográficos, organismos de radio, televisión y productores de 

videogramas la utilización de la obra. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.2 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, EL AUTOR no podrá disponer de su aportación de forma aislada.  

No obstante lo anterior, la PRODUCTORA reconoce, al AUTOR el derecho a 

una remuneración adicional conforme a las tarifas vigentes de DAMA por la 

puesta a disposición del público de copias de la obra en cualquier sistema o 

soporte para su utilización en el ámbito doméstico.  

La recaudación de estos derechos, los gestionará el AUTOR a través de su 

Entidad de Gestión, y deberá ser reclamada directamente a quienes estén 

obligados a su pago de conformidad con las estipulaciones contenidas en la 

Ley de Propiedad Intelectual. La PRODUCTORA pondrá este acuerdo en 

conocimiento de los cesionarios de los derechos de reproducción y distribución 

de soportes videográficos y afines, a fin de que cumplan con el pago de los 

derechos remuneratorios antes indicados. 

Además, el PRODUCTOR reconoce el derecho del AUTOR a recibir una 

remuneración por la explotación de LA OBRA en el extranjero, por concepto de 

los derechos primarios (comunicación pública en televisión, cine, lugares 

abiertos al público, etc.) y derechos secundarios (retransmisión por cable, copia 

privada, renta, etc.), de conformidad con las leyes del país donde haya sido 

exhibida la obra. La recaudación de los derechos anteriormente mencionados 

será responsabilidad del AUTOR, a través de su entidad de gestión y será 

exigible a quienes estén obligados a su pago de conformidad con las 

estipulaciones contenidas en las leyes del país donde haya sido exhibida la 

obra. En ningún caso, estará el PRODUCTOR obligado a pagar remuneración 

alguna por estos conceptos. 
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TERCERA.- DURACIÓN Y DERECHO DE REVERSIÓN. 

La vigencia de la cesión a LA PRODUCTORA de los derechos de autor 

reconocidos al AUTOR en la Ley de Propiedad Intelectual y que se encuentran 

específicamente indicados en la Cláusula Segunda de este contrato, se 

mantendrá durante todo el plazo de protección que la Ley otorga a los 

derechos de autor. 

En el caso de que LA PRODUCTORA no explote la obra audiovisual dentro del 

plazo de …….(negociable)…… AÑOS a contar desde el día de la firma del 

presente contrato, quedará automáticamente resuelto el contrato, sin necesidad 

de interpelación alguna (judicial o extrajudicial) por parte del AUTOR, el cual 

recobrará entonces la plena y entera disposición de todos sus derechos y hará 

suyas las cantidades que, a la sazón, hubiera percibido de la PRODUCTORA 

por la prestación de servicios y la exclusiva explotación cedida y sin que las 

partes tengan nada que reclamarse. 

CUARTA.- ÁMBITO TERRITORIAL 

El ámbito territorial de la presente cesión es el de ……(NEGOCIABLE)… 

QUINTA.- DERECHO MORAL. 

Queda reservado el derecho moral del AUTOR, en los términos establecidos 

por la Ley de Propiedad Intelectual. 

SEXTA- CONTRAPRESTACIÓN ECONOMICA …..(NEGOCIABLE)…. 

Como remuneración por la dirección/guión objeto del presente contrato, y por 

los derechos cedidos, LA PRODUCTORA abonará al autor  las siguientes 

cantidades: 

1.- En concepto de la prestación de servicios, una cantidad a tanto alzado 

de………………………….euros(……………€).De dicha cantidad habrá que 

detraer la cantidad que LA PRODUCTORA haya de retener e ingresar en 

concepto de IRPF conforme a la normativa fiscal aplicable.  (NEGOCIAR 

FORMA DE PAGO) 

2.- Por la cesión de derechos de propiedad intelectual, se establece una 

remuneración conforme a las siguientes reglas: 

a).- Por la explotación en España y el resto de países en los que esté 

establecida la recaudación directa por parte de las entidades de gestión frente 

a los exhibidores cinematográficos, y organismos de televisión la cantidad que 

corresponda al AUTOR conforme a las normas de reparto de esas entidades 

de gestión. 
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b).- Por la explotación en los países donde no exista esta fórmula de 

recaudación, LA PRODUCTORA abonará al AUTOR un …%(  de las sumas 

que perciba por los anteriores conceptos o la cantidad a tanto alzado de 

…………..(negociable)…….. 

c).- En el supuesto de que la obra sea explotada en un país en el que no se 

reconozca el derecho de remuneración regulado en el artículo 90.3 de la Ley 

de Propiedad Intelectual, o su ejercicio efectivo sea imposible o gravemente 

dificultoso la PRODUCTORA abonará al AUTOR una cantidad a tanto alzado 

consistente en la suma…(NEGOCIABLE)……………….EUROS ( €) (un único 

pago) por cada país con dichas características en el que se explote la obra. 

d).- EL AUTOR tendrá también el derecho irrenunciable a una remuneración 

por los siguientes conceptos: alquiler de copias de la obra en virtud de lo 

establecido en el artículo 90.2 de la LPI; préstamo público en virtud de lo 

establecido en el artículo 37.2 de la LPI; compensación por copia privada en 

virtud de lo establecido en el artículo 25 de la LPI; la comunicación pública del 

artículo 90.4 de la LPI, dicha remuneración se hará a través de las 

correspondientes entidades de gestión y conforme a las tarifas de las mismas. 

En los supuestos a) y d) la recaudación de los derechos anteriormente 

mencionados será responsabilidad del AUTOR a través de su entidad de 

gestión y será exigible a quienes estén obligados a su pago de conformidad 

con las estipulaciones contenidas en la LPI. 

SÉPTIMA.- LIQUIDACIÓN……(NEGOCIABLE) 

…….TODO ESTO ES NEGOCIABLE CON EL PRODUCTOR, NO OBSTANTE  

A CONTINUACIÓN RESEÑAMOS ALGUNAS FORMULAS …(El pago de las 

cantidades reseñadas en las letras b) y c) del apartado 2º de la Estipulación 

Sexta se efectuará por la PRODUCTORA al AUTOR dentro de los 90 (noventa) 

días siguientes al fin de cada año natural y previa presentación de la 

correspondiente factura. 

Para el abono de las cantidades indicadas en el apartado 2º b) de la 

Estipulación Sexta, la PRODUCTORA, a instancias del AUTOR, entregará 

anualmente una liquidación en la que figure los ingresos netos que haya 

obtenido por la explotación de la obra audiovisual en cada modalidad y en 

dichos países, correspondiente al año inmediatamente anterior, especificando 

los conceptos y detallando un desglose de las cantidades que correspondan al 

AUTOR según lo pactado en el presente contrato. 

Para el abono de las cantidades indicadas en el apartado 2º c) de la 

Estipulación Sexta, la PRODUCTORA, a instancias del AUTOR, entregará 

anualmente una relación de los países en las que se ha explotado la obra 

durante el año inmediatamente anterior.) 
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OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL DIRECTOR 

1.- Contenido de la prestación de servicios. 

EL AUTOR se compromete a hacerse cargo de la dirección de la obra 

audiovisual con las funciones inherentes a dicha función, así como a supervisar 

y coordinar las aportaciones de los restantes coautores, de los artistas y 

personal técnico que participen a lo largo de todo el proceso de la realización 

de la misma hasta que por la PRODUCTORA se apruebe de la versión 

definitiva de la obra. 

La prestación de servicios objeto de este contrato incluye todos los actos 

propios de la dirección de una obra audiovisual, asumiendo el AUTOR, en el 

caso de ser requerido para ello por la PRODUCTORA, la supervisión de las 

labores de montaje, postproducción, mezcla, edición y eventual doblaje, 

ofreciendo su total disponibilidad para la realización de las mismas. 

EL AUTOR se obliga a participar en las tareas de preparación (reuniones, 

ensayos, etc.), producciones, grabaciones, y promociones de la OBRA en las 

que la PRODUCTORA requiera su participación, incluyendo números cero, 

tráiler, iniciativas de promoción, ruedas de prensa, entrevistas, etc. a cuyo 

efecto la PRODUCTORA comunicará al AUTOR con una antelación mínima de 

7 días naturales toda la información relativa a los actos de que se trate. 

2.- Garantía de los derechos cedidos. 

EL AUTOR se compromete a responder ante LA PRODUCTORA de la 

originalidad de su aportación a la obra audiovisual y del ejercicio pacífico de los 

derechos que le ha cedido en este contrato, comprometiéndose a no realizar 

ningún acto susceptible de impedir o dificultar el pleno ejercicio pacífico de 

estos derechos. 

3.- Entrega de la obra. 

EL AUTOR se compromete a prestar y finalizar los servicios descritos en la 

Estipulación Octava, apartado 1º, párrafo 1º en el plazo máximo de UN (1) MES 

desde la firma del presente contrato. 

4.- Deber de confidencialidad. 

EL AUTOR se compromete a no comunicar a terceras personas información 

acerca de la producción, su rodaje, o cualquier otra circunstancia relacionada 

con los servicios que presta a la PRODUCTORA. 

 

OCTAVA.- OBLIGACIONES DEL GUIONISTA.- 
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  ……….(DESCRIBIR ESA OBLIGACIONES COMO HEMOS INDICADO 

PARA EL DIRECTOR) 

NOVENA.- OBLIGACIONES DE LA PRODUCTORA. 

1.- Remuneración. 

LA PRODUCTORA se compromete a satisfacer al AUTOR la remuneración 

establecida en el presente contrato. 

2.- Liquidaciones. 

LA PRODUCTORA entregará al AUTOR, la documentación citada en las 

diversas estipulaciones remuneratorias de este contrato, para efectuar las 

liquidaciones pertinentes. 

3.- Derecho moral. 

LA PRODUCTORA se compromete a ejercitar los derechos de explotación 

conforme a los buenos usos y con estricto respeto en todo caso del derecho 

moral del AUTOR. 

4.- Títulos de crédito. 

LA PRODUCTORA se obliga a citar al AUTOR en toda la publicidad que realice 

de la obra y en los títulos de crédito de la misma. 

5.- Explotación en plazo. 

LA PRODUCTORA se compromete a explotar la obra audiovisual dentro del 

plazo  de……………………. 

DÉCIMA.- VERSIÓN DEFINITIVA. 

La decisión acerca de la versión definitiva de la obra audiovisual será adoptada 

por……….. 

DÉCIMO PRIMERA.- USO DE LA IMAGEN DEL DIRECTOR/GUIONISTA. 

EL AUTOR autoriza a la PRODUCTORA el uso de su imagen personal, 

fotografía, retrato e imagen física, reproducida o generada por cualquier medio 

así como su expediente profesional para fines de promoción, explotación y 

comercialización de la obra a que este contrato se refiere. 

DÉCIMO SEGUNDA.- USO FRAGMENTADO DE LA OBRA. 

EL AUTOR autoriza la utilización de extractos, resúmenes, secuencias, o 

fragmentos, secuencias de fotogramas, fotografías fijas o elementos sonoros y 

de interpretación de la obra audiovisual obtenidas durante la preparación, el 
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rodaje y/o grabación, y la post-producción, incluidas las primeras y segundas 

tomas o tomas rechazadas, el “así se hizo” (making off) y “lo mejor de”. 

DÉCIMO TERCERA.- MERCHANDISING. 

EL AUTOR participará en los eventuales beneficios que se obtengan por las 

explotaciones derivadas de la obra audiovisual objeto del presente contrato 

(entendiendo por tales, cualquier elemento accesorio explotado para favorecer 

la comercialización y promoción de la obra audiovisual, tales como objetos de 

artes plásticas o aplicadas, juegos, productos de imprenta, etc., y en general 

todas las aplicaciones genéricamente denominadas “productos o explotaciones 

derivadas”) siempre y cuando lo que se explote a través de esa modalidad de 

explotación sea un elemento o creación original (personaje, título, etc.…) de la 

obra audiovisual susceptible de protección conforme la legislación aplicable e 

inexistente en la obra preexistente adaptada, autorizando en consecuencia y a 

medio del presente contrato a la PRODUCTORA a desarrollar en exclusiva y 

con autorización de cesión a terceros en exclusiva dicha explotación y 

comprometiéndose las partes a suscribir un acuerdo en el que se fijen las 

condiciones de participación del AUTOR en los citados beneficios, en cuantía 

de ……………..(negociar)………………………………… 

DÉCIMO CUARTA.- SECUELA. 

LA PRODUCTORA tendrá un derecho de opción preferente sobre las 

SECUELAS que se pretendan realizar de la obra audiovisual objeto de este 

Contrato. Cuando lo que se pretenda por la PRODUCTORA sea adaptar la 

obra audiovisual derivada objeto del presente contrato por ésta deberá remitir 

por escrito al AUTOR la información sobre la secuela y abonarle la suma de 

………………………….De dicha cantidad habrá que detraer la cantidad que LA 

PRODUCTORA haya de retener e ingresar en concepto de IRPF conforme a la 

normativa fiscal aplicable. Para el abono de la citada cantidad habrá de 

presentarse por el AUTOR la correspondiente factura, que será abonada por la 

PRODUCTORA en el plazo de………………………. Los términos relativos a la 

cesión de los derechos de Autor sobre la secuela serán acordados 

expresamente entre al autor y la productora 

La opción sobre la secuela es cedida en exclusiva a la PRODUCTORA, y 

transmisible a terceros en exclusiva. 

El plazo de que dispone la PRODUCTORA para ejercitar la opción es de 

…………AÑOS a contar desde la firma del presente contrato.  

Transcurrido el plazo para ejercitar la opción sin que por la PRODUCTORA se 

haya ejercitado la misma comportará la recuperación por parte del AUTOR del 

derecho sobre la secuela de la obra audiovisual objeto del presente contrato sin 

que las partes tengan nada que reclamarse. 
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DÉCIMO QUINTA.- REMAKE. 

La PRODUCTORA tendrá un derecho de opción preferente sobre los REMAKE 

que se pretendan realizar de la obra audiovisual objeto de este Contrato. 

Cuando lo que se pretenda por la PRODUCTORA sea adaptar la obra 

audiovisual derivada objeto del presente contrato por ésta se deberá remitir por 

escrito al AUTOR la información sobre el REMAKE y abonarle la cantidad 

de……………….EUROS (€). De dicha cantidad habrá que detraer la cantidad 

que LA PRODUCTORA haya de retener e ingresar en concepto de IRPF 

conforme a la normativa fiscal aplicable. Para el abono de la citada cantidad 

habrá de presentarse por el AUTOR la correspondiente factura, que será 

abonada por la PRODUCTORA en el plazo de …………. Los términos relativos 

a la cesión de los derechos de Autor sobre el remake serán negociados 

expresamente entre el autor y la productora. 

La opción sobre el remake es cedida en exclusiva a la PRODUCTORA, y 

transmisible a terceros en exclusiva. 

El plazo de que dispone la PRODUCTORA para ejercitar la opción es de 

………. AÑOS a contar desde la firma del presente contrato.  

Transcurrido el plazo para ejercitar la opción sin que por la PRODUCTORA se 

haya ejercitado la misma comportará la recuperación por parte del AUTOR del 

derecho sobre el remake de la obra audiovisual objeto del presente contrato sin 

que las partes tengan nada que reclamarse. 

DÉCIMO SEXTA.- SPIN OFF. 

La PRODUCTORA tendrá un derecho de opción preferente sobre los Spin off 

que se pretendan realizar de la obra audiovisual objeto de este Contrato. 

Cuando lo que se pretenda por la PRODUCTORA sea la realización de un spin 

off utilizando los personajes o elementos originales y creativos de la obra 

audiovisual objeto del presente contrato e inexistente en la obra preexistente 

adaptada por ésta se deberá remitir por escrito al autor la información sobre el 

SPIN OFF y abonarle la suma de ………….EUROS ( €). De dicha cantidad 

habrá que detraer la cantidad que LA PRODUCTORA haya de retener e 

ingresar en concepto de IRPF conforme a la normativa fiscal aplicable. Para el 

abono de la citada cantidad habrá de presentarse por el AUTOR la 

correspondiente factura, que será abonada por la PRODUCTORA en el plazo 

de……………. Los términos relativos a la cesión de los derechos de Autor 

sobre el Spin Off serán negociados expresamente con el autor. 

La opción sobre el Spin Off es cedida en exclusiva al PRODUCTOR, y 

transmisible a terceros en exclusiva. 

El plazo de que dispone la PRODUCTORA para ejercitar la opción es de 

……….AÑOS a contar desde la firma del presente contrato  
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Transcurrido el plazo para ejercitar la opción sin que por la PRODUCTORA se 

haya ejercitado la misma comportará la recuperación por parte del AUTOR del 

derecho sobre el Spin off de la obra audiovisual objeto del presente contrato sin 

que las partes tengan nada que reclamarse. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- REPRESENTACIÓN ESCÉNICA 

La PRODUCTORA tendrá un derecho de opción preferente para llevar a cabo 

la adaptación teatral o para cualquier otro tipo de escenario con actores que 

aparezcan en persona en presencia inmediata del público de la obra 

audiovisual objeto de este 

Contrato (fijación, reproducción, distribución y comunicación pública). Cuando 

lo que se pretenda por la PRODUCTORA sea adaptar la obra audiovisual 

objeto del presente contrato, por ésta se deberá remitir por escrito AL AUTOR 

la información sobre la adaptación en concreto y abonarle la suma de 

…………….. EUROS ( €). De dicha cantidad habrá que detraer la cantidad que 

LA PRODUCTORA haya de retener e ingresar en concepto de IRPF conforme 

a la normativa fiscal aplicable. Para el abono de la citada cantidad habrá de 

presentarse por el AUTOR  la correspondiente factura, que será abonada por la 

PRODUCTORA en el plazo de ………… 

. Los términos relativos a la cesión de los derechos de Autor sobre la 

representación escénica serán negociados expresamente con el autor. 

La opción sobre las referidas adaptaciones es cedida en exclusiva al 

PRODUCTOR, y transmisible a terceros en exclusiva. 

El plazo de que dispone la PRODUCTORA para ejercitar la opción es de 

………..AÑOS a contar desde la firma del presente contrato 

Transcurrido el plazo para ejercitar la opción sin que por la PRODUCTORA se 

haya ejercitado la misma comportará la recuperación por parte del AUTOR del 

derecho de adaptación indicado en la presente cláusula, sin que las partes 

tengan nada que reclamarse. 

DÉCIMO OCTAVA .- PRODUCCIÓN DE VIDEOJUEGOS y APLICACIONES 

INTERACTIVAS. 

La PRODUCTORA tendrá un derecho de opción preferente para llevar a cabo 

la producción y explotación de videojuegos y aplicaciones interactivas 

derivados de la obra audiovisual objeto de este Contrato (reproducción, 

distribución, comunicación pública y puesta a disposición). Cuando lo que se 

pretenda por la PRODUCTORA sea adaptar la obra audiovisual objeto del 

presente contrato, por ésta se deberá remitir por escrito al AUTOR la 

información sobre la adaptación en concreto y abonarle la suma de………… 

EUROS ( €). De dicha cantidad habrá que detraer la cantidad que LA 
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PRODUCTORA haya de retener e ingresar en concepto de IRPF conforme a la 

normativa fiscal aplicable. Para el abono de la citada cantidad habrá de 

presentarse por el AUTOR la correspondiente factura, que será abonada por la 

PRODUCTORA en el plazo de……. 

. Los términos relativos a la cesión de los derechos de Autor sobre la 

producción de video juegos y aplicaciones interactivas serán negociados 

expresamente con el autor. 

La opción sobre las referidas adaptaciones es cedida en exclusiva al 

PRODUCTOR, y transmisible a terceros en exclusiva. 

El plazo de que dispone la PRODUCTORA para ejercitar la opción es de 

……….AÑOS a contar desde la firma del presente contrato 

Transcurrido el plazo para ejercitar la opción sin que por la PRODUCTORA se 

haya ejercitado la misma comportará la recuperación por parte del AUTOR  del 

derecho sobre la adaptación indicada en la presente cláusula de la obra 

audiovisual objeto del presente contrato sin que las partes tengan nada que 

reclamarse. 

DECIMO NOVENA.- APORTACIÓN INSUFICIENTE. 

En el caso en que el AUTOR no completase su aportación por negativa 

injustificada, o por causas de fuerza mayor, la PRODUCTORA podrá utilizar los 

materiales y trabajos realizados por el AUTOR hasta ese momento, respetando 

en todo caso, los derechos del AUTOR sobre aquellos, y sin perjuicio de la 

indemnización que en su caso proceda derivada de la no finalización de su 

aportación por parte del AUTOR. 

VIGÉSIMA.- REGISTROS. 

El AUTOR faculta a la PRODUCTORA para que por ésta se registren como 

marcas en el registro correspondiente y de acuerdo con la legislación de 

aplicación, el título de la Obra audiovisual, imágenes, dibujos, y demás 

elementos de la Obra audiovisual susceptibles de inscripción y cuya autoria sea 

atribuible conforme a la normativa de aplicación al AUTOR y a fin de garantizar 

el pacífico ejercicio de los derechos que adquieran. 

Igualmente y en idéntico sentido y términos EL AUTOR faculta a la 

PRODUCTORA a fin de acceder a los registros de Propiedad Intelectual y 

cualesquiera otro Registro de similar naturaleza a fin de registrar el título de la 

Obra audiovisual, imágenes, dibujos, y demás elementos de la Obra 

audiovisual susceptibles de inscripción y cuya autoría sea atribuible conforme a 

la normativa de aplicación al AUTOR y a fin de garantizar el pacífico ejercicio 

de los derechos que adquieran. 



Página 11 de 11 
 

VIGESIMO PRIMERA- ELEVACIÓN A PÚBLICO. 

El presente contrato se elevará a público a instancias de cualquiera de las 

partes y a su costa. 

VIGESIMO SEGUNDA.- JURISDICCIÓN. 

Ambas partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera 

corresponderles, se someten a los Juzgados y Tribunales del DOMICILIO DEL 

AUTOR para el conocimiento de cuanto conflictos deriven del presente 

contrato. 

VIGESIMO TERCERA.-LEGISLACIÓN APLICABLE. 

En lo no previsto por el presente contrato resultará de aplicación lo establecido 

en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y demás disposiciones 

legales en vigor. 

En prueba de conformidad con todo ello firman el presente documento por 

duplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha expresados en el 

encabezamiento. 

LA PRODUCTORA                                         EL AUTOR 

 

 



DOCUMENT DE CESSIÓ DE DRETS D’IMATGE I D’EXPLOTACIÓ 

D’ENREGISTRAMENT DE VÍDEO I FOTOGRAFIA 

 

Jo, [nom sencer de la persona que serà fotografiada i/o enregistrada] 

Amb DNI [de la persona que serà fotografia i/o enregistrada] 

Faig constar: 

- Que autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en imatges i vídeos 

enregistrats per [nom sencer de l’alumne]  que tingui com a objectiu 

l’elaboració del seu Treball de Fi de Grau  i, conseqüentment, reconec que 

l’esmentada difusió no suposa menyspreu al meu honor, prestigi, ni constitueix 

cap intromissió il·legítima de la meva intimitat d’acord amb allò que estableix la 

llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la 

intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

- Que, en cas de tenir algun dret de propietat sobre els materials que puguin 

derivar-se d’aquests enregistraments, cedeixo a [nom sencer i DNI de l’alumne], 

tots els drets d’explotació sobre els mateixos, amb caràcter de no exclusivitat, 

en totes les modalitats d’explotació, per tot el mon i per tot el temps de la seva 

durada. 

- Que conec que l’esmentat Treball de Fi de Grau és susceptible de fer-se’n 

comunicació pública a través del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) 

per la qual cosa, signo aquest document de conformitat amb allò establert a la 

llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal reconeixent que he estat degudament informat per part de la UAB 

que puc exercir els meus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició 

respecte de les meves dades enviant un escrit, acompanyant una fotocòpia del 

DNI, dirigida a la Secretaria General, Edifici Rectorat, 08193 Bellaterra 

(Cerdanyola del Vallès). 

 

I perquè així consti signo la present, 

 

 

 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), [dia, mes i any] 

Edició: Novembre 2015 



 

ANNEX IV. PRESSUPOST ADAPTAT 

PRESSUPOST (cost orientatiu) 

producte | REPORTATGE  

títol | “LA IL·LUSTRACIÓ TÉ NOM DE DONA” 

 

- RODATGE TESTIMONIALS I RECURSOS  

Jornada Flavia Álvarez (Barcelona) 

Jornada Paula Bonet (Barcelona) 

Jornada Raquel Córcoles (Barcelona) 

Jornada Raquel Riba Rossy (Igualada) 

 

- PERSONAL TÈCNIC  

Realitzador / Operador de càmera 1 

Director de fotografia / Operador de càmera 2 

Auxiliar de rodatge 

 

- EQUIPAMENT TÈCNIC RODATGE  

2 Càmeres 4K 

Càmera DSLR HD 

Accessoris càmeres 

Òptiques 

Trìpodes 

Material d'il·luminació 

Material de so  

 

- VARIS PRODUCCIÓ  

Desplaçaments a Igualada  

Dietes equip tècnic 



 

Despeses vàries (imprevistos) 

 

- POST-PRODUCCIÓ (14 jornades) 

Post-producció vídeo HD  

Post-producció so 

Grafismes  

Etalonatge i color  

Lloguer música de llibreria  

 

- REALITZACIÓ  

 

Cost orientatiu pressupost | 20.000 €  

No inclou 21% d’IVA  



  
 

En compliment del que estableix la legislació de protecció de dades de caràcter personal i de comerç electrònic, la informació que ens facilites s’incorporarà 
en el fitxer Audiovisual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA amb la finalitat de gestionar el projecte de referència. Si no t’oposes, 
enviarem al correu electrònic que ens facilites informació dels nostres mitjans de comunicació i del món audiovisual i en qualsevol moment et podràs 
oposar a continuar rebent aquestes comunicacions. 
Podràs exercir els teus dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició que determina la Llei 15/1999, de 13 de desembre, enviant un correu electrònic a 
coproduccions-documentals_TVC@ccma.cat o per correu postal al Departament de Coproducció documentals, Carrer Jacint Verdaguer, s/n 08970 Sant Joan Despí. 
Més informació a http://www.ccma.cat/avis-legal/. 

COPRODUCCIONS: FORMULARI DE REGISTRE DE PROJECTES DOCUMENTALS 
 

DADES DE LA PRODUCTORA : 
Nom de 
l’empresa: 

Making Moives, S.L. 
Aquest projecte ha estat 
presentat en anteriors 
comissions (si o no): 

NO 
Núm. inscripció REAC (Registres d’Empreses Audiovisuals de Catalunya):  ---- 

Adreça: Municipi i codi postal: 

Carrer Llobregat, 19 Begues (08859) 

Persona de contacte: Telèfon: Adreça electrònica: 

Manel Vinuesa 670 23 29 24 mail@manuelvinuesa.com 

 

TIPUS DE PRODUCCIÓ I PARTICIPACIÓ QUE SOL•LICITA A TVC: 
 

DOCUMENTAL (60 minuts aprox.): 
 

 LLARG DOCUMENTAL (90 minuts aprox.):  
 

 
 

Coproducció del documental 
 

 
 

Coproducció del llarg documental 
 

 
 

 

Precompra drets d’antena únicament 
 

 
 

 

Precompra drets d’antena únicament 
 

PRESSUPOST I PLA DE FINANÇAMENT: 
Títol Gènere Durada 

La il·lustració té nom de dona Reportatge audiovisual 40’ 

Pressupost: Import sol·licitat a TVC: Idioma versió original: Imatges arxiu TVC (SI/NO i minuts) 

24.760    

Empreses coproductores (nom / nacionalitat / % titularitat) i/o d’altres subvencions / ajudes / col·laboracions previstes (ICEC, ICAA, MEDIA, 
Ajuntaments, prevendes,...), Conceptes aportació (Inversió Productora, Coproductor, Subvenció, Ajuda, Drets d’antena, Patrocini, etc.) : 

Coproductors i fonts de finançament Import (€) % Concepte aportació Nacionalitat 

Making Movies, S.L. 12.760 51,5 Inversió productora Espanyola 

TV3 12.000 48,5 Coproductor Espanyola 

     

     

     

     

     

     

     

     
 

EQUIP PROPOSAT: 
Direcció: Producció executiva: Guió: 

Maria Manzana i Mireia Gesa Pendent Maria Manzana i Mireia Gesa 

Realització : Director de Fotografia : Músic : 

Manel Vinuesa Pendent No consta 

 

CALENDARI PRODUCCIÓ : 
 

Preproducció: 
 

Inici: 14/02/2019 Fi: 20/09/2019 
Localitzacions: 
 
Barcelona 
Igualada 

 

Rodatge: 
 

Inici: 28/09/2019 Fi: 01/10/2019 

 

Postproducció: 
 

Inici: 14/10/2019 Fi: 31/10/2019 

Data lliurament Màster a TVC 11/11/2019 Data estrena sales(llargmetratges)  
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