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―Que el hombre tema a la mujer cuando ella odie;  

porque en el fondo de su corazón el hombre está 

simplemente inclinado al mal, pero la mujer 

 es malvada" 

 

 

F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, 1883-1885. 

 

 

 

 

Sempre m‘han cridat l‘atenció les dones fatals. Recorde quasi vint anys enrere quan, 

una nit de turmenta estival, vaig veure junt a la meva mare la pel·lícula Gilda de Howard 

Hawks. L‘emetien en televisió i, encara que em vaig quedar capficada en l‘argument del film 

–un argument que, per la meva edat i les meves escasses experiències vitals em costava 

d‘entendre- aprofitava cadascun dels talls publicitaris per preguntar la meva mare : ―I 

perquè és tan roïna? Si és guapíssima!‖. La mare, sense saber les conseqüències de la seva 

resposta, em va contestar desinteressadament: ―Eixa és una dona fatal‖. Aquella frase va 

romandre dormida en la meva memòria fins anys desprès, quan anava entenent què era allò 

de la dona fatal i començava a relacionar aquell tipus de dona estereotípica en cadascuna de 

les pel·lícules, els serials i tot tipus de producte cultural que passava a prop de mi.  

 

Anys desprès, ja en els cursos de doctorat a la Universitat, vaig dur a terme un 

treball que precisament, pretenia analitzar la dona fatal, des d‘un punt de vista industrial-

cultural. Aquell treball: ― La femme fatale: L‘estandarització d‘un estereotip femení a la 

cultura contemporània i la seva adaptació transtextual publicitària‖ que va ser recolzat pel 

Centre d‘Estudis de la Dona de la Universitat d‘Alacant, va marcar els inicis del que seria la 

Tesi Doctoral que presentem i amb ell varem obtenir la Suficiència Investigadora.  

 

Puc dir que des de sempre m‘han apassionat les dones fatals. Fou Gilda i el 

comentari de la meva mare qui generaren aquest interès en mi. Però amb els anys, l ‘interès 

creixent per la subsistència d‘un mite tan clàssic i, a l‘hora tan actual, han motivat 
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febrosament els meus objectius acadèmics. Ara, ja és impossible veure una pel·lícula, llegir 

qualsevol novel·la o veure un senzill anunci publicitari sense intentar buscar alguna 

vinculació amb el món de les femme fatale. Moltes vegades no existeix, però l‘intenta per 

descobrir qualsevol vinculació amb el món de la seducció femenina més pervers és 

inevitable.  

 

Al treball que presentem, podrem trobar l‘anàlisi de les característiques que ens 

permeten identificar la femme fatale a les diverses manifestacions culturals. El capítol dedicat 

a la literatura i la pintura pretenen actuar com a marc antecessor de les posteriors dones 

fatals ja industrialitzades tant en el cinema com en la ficció televisiva.  

 

Ens sembla interessant recalcar que la ficció televisiva ha estat un dels camps que 

més ens ha sorprès desprès de realitzar aquest treball de recerca. La ficció gaudeix d‘unes 

possibilitats narratives que permeten extrapolar al màxim cadascuna de les vinculacions de 

la dona fatal, fins i tot, extraure el millor- paradoxalment- d‘ ella o posar de manifest la part 

més letal. El cinema, per la seva part, no deixa de ser una joia cultural a partit de la qual 

s‘alimenten les creacions audiovisuals posteriors.  

 

Siga com siga, aquest treball pretén posar de manifest quí són les dones fatals –al 

marge de les conclusions que deriven de l‘estudi l‘estandarització i la repetició 

industrialitzada- i espera despertar en el lector un interès per la subsistència del mite clàssic 

al llarg de tres segles de creació cultural.  

 

 
Tatiana Hidalgo Marí. 

 Juliol, 2012.  
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CAPÍTOL I:  

PLANTEJAMENTS GENERALS 

 

I. 1. JUSTIFICACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ  

 

Les Indústries Culturals, des de la seva consolidació s‘han encarregat 

d‘estandarditzar tot tipus de producte cultural, tant a nivell formal com de contingut. 

Aquest procés de mecanització de la cultura ha estat explotat fins a la sacietat i ha acabat 

configurant una realitat cultural basada en la repetició i combinació de productes culturals 

ja existents, privant així al consumidor de cultura de quelcom genuí i pur en essència. A 

més, les Indústries Culturals (en endavant, II.CC) es serveixen de l‘existència d‘estereotips 

(si bé no els han creat elles mateixa), i aprofitant les característiques socials i psicològiques 

que acompanyen a aquestos, configuren el producte cultural en funció dels objectius 

comercials que aporten el sentit a la seva tasca. 

 

La femme fatale (o dona fatal) és un dels estereotips que roman constant en les 

distintes manifestacions culturals (tant en la literatura, com en la pintura, el teatre, la 

música, el cinema i com no, la publicitat). Trobem, al llarg de la tradició cultural, moltes 

manifestacions d‘aquest perfil femení, d‘una dona atractiva que aprofita el seu poder de 

seducció per aconseguir els seus objectius. 

 

Aquesta investigació prentèn donar un marc teòric de recolzament a l‘existència de 

la dona fatal com a estereotip femení, altament repetit, explotat i manufacturat en el nucli 

de la cultura contemporània. La intenció inicial que dóna sentit a aquest treball 

d‘investigació deriva de la necessitat de delimitar el camp d‘aparició d‘aquest tipus 

d‘estereotip al mig d‘un procés de culturalització que encara es troba patent. 

 

A través de l‘anàlisi de la presència de la dona fatal en la literatura, la pintura, el 

cinema i la ficció televisiva (des del segle XIX fins a l‘actualitat), tenint present 

l‘estandardització que ha patit l‘estereotip en cadascuna de les manifestacions culturals i 

vegent l‘evolució d‘aquesta figura femenina i l‘adaptació al mitjà d‘expressió corresponent, 
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pretenem aportar un marc de recolzament que explique la manera en que aquest estereotip 

s‘utilitza en publicitat, a mode de cicle intertextual. Es tracta de generar un panorama que 

interrelacione la figura clàssica de la dona fatal amb la seva aparició en la tradició cultural (la 

literatura, pintura, cinema, ficció, música, teatre...) i amb l‘explotació de l‘estereotip en 

l‘àmbit publicitari. 

 

Amb aquesta investigació pretenem deixar constància del procés d‘estandarització 

que segueixen els estereotips –en concret l‘estereotip de la dona fatal- al bell mig de la 

industrialització del producte cultural. Aquest estereotip està present des de temps remots 

en la tradició cultural, siga quin siga el seu mitjà d‘expressió (lírica, teatral, musica, narrativa, 

pictòrica, operística) i, per consegüent, també ens els missatges de comunicació de masses 

propis de l‘era industrial (la fotografia, el cinema, la televisió, els videojocs, però també en 

el disseny gràfic i particularment, en la publicitat en qualsevol dels seus suports). Les seves 

formes, la seva tipologia, la seva evolució tant en els aspectes descriptius com narratius, 

seran l‘objecte de la tesi, que pretén aplegar a conclusions fonamentals envers 1) la 

presència i l‘abast de la figura de la dona fatal avui en dia, 2) l‘evolució de la dona fatal en 

les narracions i imatges del nou mil·lenni respecte a les d‘altres etapes històriques i 3) la 

confrontació, en cas d‘existir, entre a) el poder persuasiu i seductor de la dona fatal (com 

ingredient atractiu tant per al consum del producte cultural en sí com de productes de tot 

tipus que inclouen en la seva publicitat a l‘estereotip i b) la imatge de la dona transmesa i la 

seva influència en la perpetuació (o renovació) de rols i de la percepció social dels mateixos 

en la societat (tant en la vida pública com en la privada).  

 

D‘aquesta manera, i amb el plantejament d‘un cicle intertextual que expose les arrels 

heretades de l‘estereotip publicitari, podrem observar una estètica femenina que ha 

perdurat al llarg de la creació de producte cultural. Aplegats a aquest punt, on la femme fatale 

s‘analitza a mode de producte cultural manufacturat per les II.CC i difós per aquestes des 

de més enllà del seu naixement com a entitat comercialitzadora podrem definir com els 

estereotips no són més que una manera de simplificar la tasca comercial de les II.CC a 

l‘hora que incentiva el coneixement social i els valors que ressonen en la societat.  

 

En definitiva, s‘intentarà generar un cicle intertextual que continga l‘evolució d‘un 

estereotip en els últims segles i pose de manifest que aquest perfil femení, malgrat el pas del 
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anys, els canvis tecnologics i la gran evolució social, roman constant en el fluix cultural dels 

nostres dies. Podrem observar, tot desprès de l‘anàlisi, com el saber, en aquest cas, el saber 

estereotipat, continua present al marge del canvi social, és a dir, no ha desaparegut, sinó que 

s‘ha transformat en funció de l‘evolució de la societat que el sustenta i ha anat modelant-se, 

assumint formes distintes, aplicant-se rols diferents, emmascarant-se amb noves 

dimensions, però que, al cap i a la fi, es manté present a l‘imaginari cultural imperant. 

l‘estètica cultural del moment. 

 

Així doncs, aquest anàlisi dels trets formals i de les trames narratives que 

protagonitza l‘estereotip en qüestió, en un estudi diacrònic, ens permet observar la 

trajectòria social en la que s‘ha desenvolupat. No solament podrem observar el canvi en 

l‘estereotip, sinó també veure la resposta social a la necessitat d‘adaptació en els continguts 

del producte cultural. Vegem com les II.CC van un pas per endavant a la demanda del 

mercat cultural i, més bé que adaptar-se a les noves corrents, el que fan es generar 

necessitats prèvies, sent aquestes les que desperten les inquietuds de màrqueting del 

consumidor. Així doncs, amb l‘estudi del funcionament d‘aquest estereotip al llarg de la 

tradició cultural i més endavant del missatge publicitari, veurem com les II.CC no solament 

han sabut adaptar l‘estereotip al moment que el sustenta, sinó també utilitzar-lo i 

beneficiar-se d‘aquest, tot generant un nucli comercialitzador del qual elles mateixa han 

estat les beneficiades. L‘estereotip, vist des d‘un punt de vista de producte, en aquest cas, 

portador de cultura, serà en aquest àmbit, un producte més, creat, modificat, adaptat i, 

perquè no, sobreexplotat, malgrat definir-se com quelcom immaterial. El procés d‘anàlisi 

d‘aquest producte cultural ens permetrà veure si el poder de la II.CC va més enllà del ras 

mercat i és capaç de crear a partit d‘un concepte mental, d‘una heurística necessària per a la 

simplificació social, una font de benefici, un producte més per explotar i distribuir, una font 

de benefici cultural arrelat a un saber popular que, d‘alguna manera, optimitza els beneficis 

d‘aquestes generadores de producte cultural.  

 

La realització d‘aquesta investigació suposa l‘obtenció d‘un compendi estructurat de 

l‘evolució de l‘estereotip de la dona fatal  en les manifestacions culturals dels últims segles. 

Es tracta de veure com l‘estereotip femení s‘ha adaptat a les noves formes de creació i 

distribució cultural, tractant-lo des de la literatura i la pintura romàntica fins al naixement 

de les II.CC i la seva manipulació atroç del concepte. 
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La intenció és donar un nou sentit al llibre Las hijas de Lilith de Erika Bornay (1992) 

ampliant aquest estudi centrat en la pintura romàntica a les manifestacions literàries i 

utilitzar el paradigma representatiu del mateix per a demostrar l‘estandarització posterior de 

l‘estereotip, tant al cinema com als productes televisius –en aquest cas, telenovel·les i 

comèdies de situació, i el seu impacte comunicatiu a la publicitat.  

A banda, el fet de donar importància a la publicitat dins d‘aquest treball permetrà oferir una 

visió generalitzada del concepte d‘intertextualitat (introduït per Bajtín i formulat per 

Kristeva i Genette). Aquest concepte, que Roland Barthes aplica a la disciplina publicitària, 

camina de la mà dels processos d‘estandarització que les II.CC duen a terme per tal de 

manipular l‘estereotip de la dona fatal. 

Podrien considerar aquesta investigació com una relectura del llibre Ídolos de perversidad: la 

imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo, de Bram Dijkstra (1994) centrant-nos en la 

reproducció de la imatge femenina des dels paràmetres que caracteritzen a la dona fatal.  

El tret més significatiu de dur a terme aquesta investigació és obtenir un compendi de la 

presència de l‘estereotip en qüestió, en la línia de Mario Praz (1999) al seu llibre La carne, la 

muerte y el diablo en la literatura romàntica, però contemplant l‘adaptació al mitjà d‘expressió i 

ampliant l‘evolució del concepte fins donar ressò a la importància del treball que les 

Indústries Culturals han realitzat en la seva explotació i manipulació, fins aplegar al 

moment actual, on la publicitat es serveix d‘aquest concepte per acomplir els seus objectius 

comercials. El significat final d‘aquest projecte adquireix sentit al plantejar-nos de quina 

manera arriba la dona fatal a la publicitat, si es modifica o no, com varia, paradoxalment, la 

seva forma estandaritzada i perquè no, identificar si han sorgit noves formes de dona fatal 

o, per contra, es continua experimentant amb un estereotip ferm i tradicional.  

 

La realització d‘aquesta investigació busca donar resposta als plantejaments inicials i 

veure com, la femme fatale de la literatura, la pintura, cinema i la ficció televisiva respon a 

unes característiques estereotípiques que, a l‘hora són estandaritzades en el procés de 

mecanització de la cultura i com es representa a l‘àmbit publicitari com un clixé que les 

Indústries Culturals han sabut manipular i presentar com a inèdit cada vegada, però que 

realment és fruit d‘un procés ben definit i planificat d‘estandarització. 

Desprès de contemplar l‘evolució de l‘estereotip, des dels seus orígens romàntics fins a la 

seva consolidació en el món audiovisual, s‘espera poder afirmar la relació intertextual de 

l‘estereotip amb les campanyes publicitàries actuals, demostrant que la publicitat s‘alimenta 
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de les altres disciplines culturals per a nodrir-se i beneficiar-se del seu ressò. L‘aparició de la 

femme fatale en publicitat ens donarà peu a valorar de quina manera les II.CC alimenten la 

perdurabilitat d‘un estereotip i com aconsegueixen adaptar-lo al mitja d‘expressió i al tot de 

la societat que l‘envolta.  

  

En definitiva, l‘estudi que presentem busca generar un panorama que contemple tot 

el recorregut cultural que ha patit l‘estereotip, entenent com es germina en la literatura i la 

pintura romàntica i analitzant com es consolida com a un reflex sociocultural patent amb 

l‘arribada del món audiovisual. Finalment, l‘entorn publicitari serà el responsable de 

confirmar la persistència de l‘estereotip com a conseqüència d‘una activitat industrialitzada 

de mercantilització de la cultura i les conseqüències d‘aquesta persistència mitològica en el 

producte cultural contemporani.  

 

 

I. 2. OBJECTIUS  

 

Al tractar-se d‘una investigació que analitza diferents camps de la cultura i que 

pretén posar en relació la presència de l‘estereotip de la dona fatal en cadascuna de les 

manifestacions culturals citades, necessitem establir els objectius d‘una manera 

estructurada, és a dir, partim dels objectius generals que sustenten el plantejament de 

l‘anàlisi però cadascun dels capítols gaudeix dels seus propis objectius específics, que són 

els que permeten la profundització en cada camp d‘estudi i, a l‘hora, sustenten la justificació 

de les fonts primaries analitzades.  

 

Podem dividir, per tant, en dos blocs fonamentals els objectius que conformen 

aquesta investigació: els generals i els específics. Pel que fa als objectius generals, 

destaquem els següents:  

 

-Conèixer l‘existència i evolució d‘un mite convertit en estereotip al sé de les 

reproduccions de les Indústries Culturals.  

-Observar l‘estandarització dels estereotips en les diferents manifestacions culturals 

(literatura, pintura, cinema, producte televisiu i producte publicitari).  
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-Conèixer el perquè de la consolidació de l‘estereotip de femme fatale en un procés 

inudustrial-cultural en constant canvi.  

-Aportar un marc teòric compendiat envers l‘estudi de la femme fatale i la seva 

trajectòria com a producte cultural estandaritzat.  

-Valorar la intertextualitat com a xarxa d‘unió entre les diverses manifestacions 

culturals. 

-Estudiar en quina mesura la publicitat es nodreix de l‘essència clàssica de 

l‘estereotip o be l‘adequa i el modernitza per a donar-li coherència en el moment 

que és explotat.  

-Aproximar la subsistència de l‘estereotip en l‘actualitat a les possibles vinculacions 

de gènere i les seves conseqüències en la configuració de l‘imaginari social.  

 

 

Pel que fa als objectius específics d‘aquesta investigació, centrant-nos en els 

objectius cncrets de cadascun dels capítols que conformen la tesi, hem definit  els següents: 

 

 

1. Objectius del capítol dedicat a la literatura i pintura (antecedents directes del mite 

industrialitzat): 

-Definir la presència i l‘estandarització del mite de la femme fatale a la literatura 

romàntica i la pintura.  

-Analitzar el procés d‘estandarització que sofreix el mite en l‘època pre-industrial.  

-Valorar les relacions i les influències d‘aquesta presència amb les posteriors 

manifestacions del mite de la femme fatale. 

 

 

2. Objectius específics del capítol dedicat al cinema negre: 

 

-Definir i classificar la presència de la femme fatale com a estereotip estandaritzat en 

el cinema negre.  

-Establir les relacions influents entre els antecedents culturals directes i el ressorgir 

del mite en la industria cinematogràfica.  
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3. Objectius específics dels capítols dedicats a l‘estereotip en la ficció televisiva: 

 

-Observar la presència de l‘estereotip de la dona fatal a la ficció televisiva 

contemporània (telenovel·les i telecomèdia)  

-Conèixer les característiques formals bàsiques de l‘estereotip clàssic i la posta en 

escena del mateix en la telecomèdia i la telenovel·la.  

-Establir, definir i analitzar les noves dimensions adquirides per l‘estereotip: La 

reinvenció de la dona fatal en la telenovel·la llatinoamericana i la telecomèdia 

espanyola.  

 

4. Objectius específics del capítol dedicat a l‘arribada de l‘estereotip a la publicitat 

 

-Recompilar exemples de la dona fatal publicitària. 

-Analitzar  la utiltzació del mite d‘una manera tipològica.  

-Valorar si la dona fatal en la publicitat és més comú en sectors específics de 

consum i intentar explicar el motiu.  

-Valorar la presència de la dona fatal publicitària des del punt de vista de gènere, 

analitzant si eixa dona fatal és la destinataria o no del prodcte o servei, és a dir, si és 

un model de consumidora o un contramodel. 

 

 

I. 3. METODOLOGIA 

 
La investigació plantejada pretén analitzar l‘estereotip de la dona fatal des d‘un punt 

de vista que intente conjugar la semiòtica dels mitjans de comunicació i la publicitat, 

l‘estètica, així com la història de la literatura, de les arts plàstiques, del cione i la televisió.   

A més, abracem  la postura sociològica, per tractar-se d‘un estereotip socialitzat que s‘ha 

explotat fins i tot en el mitja publicitari on la transmissió de valors i canons socials és 

evident. 

 

Per a realitzar el plantejament metodològic següent ens hem basat el la teoria de la 

investigació social del metodòleg Restituto Sierra Bravo (Sierra Bravo 1991; 2001) per 
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considerar-lo un metodòleg reconegut en el camp de la metodologia qualitativa i per 

l‘adequació que els seus plantejaments metodològics tenen en aquest treball de recerca    

 

El problema inicial d‘aquesta investigació recau en l‘anàlisi de la presència de 

l‘estereotip en de la dona fatal en el discurs de les arts, de les lletres i dels mitjans de 

comunicació, inclosa en aquestos la publicitat. L‘origen d‘aquest problema surt, en primer 

lloc, de l‘ interès personal per la qüestió del discurs dels mitjans de comunicació, de les arts 

i les lletres i com aquest discurs es construeix a partir d‘una sèrie de clixès estereotipats que 

estableixen lògiques comunicatives amb gran impacte en la societat.  En  segon lloc, es 

relaciona, per una banda, amb el procés estandaritzador que es repetix insaciablement al 

discurs cultural i, per altra banda, amb el transvassament de continguts culturals, a saber, els 

processos d‘influència, contacte, repetició o herència intertextual a través dels quals la 

forma i el caràcter de l‘esteroetip es manté -inviolablement o, per contra, amb certes 

modificacions- puntuals al bell mig dels discursos culturals (tant dels més clàssics com dels 

més contemporànis). Es tracta, doncs, d‘un problema de caràcter descriptiu, ja que la seva 

resolució ens aportarà un marc analitzat de la presència, evolució, utilització i explotació de 

l‘estereotip de la dona fatal. A banda, podem atribuir una variant exploratòria que sorgirà 

del plantejament de les causes que han estandaritzat el concepte i de la manera en que 

aquest continua transmetent valors culturals vinculats amb la qüestió del gènere, el reflex 

d‘una imatge  negativa de la imatge femenina que afecte a la construcció de l‘imaginari 

social de gènere. Aquesta vessant exploratòria respon a les causes que originen l‘adaptació 

contextual de l‘estereotip i les causes que permeten la seva presència patent en l‘actual 

panorama publicitari.  

 

A partir de la delimitació del problema, utilitzarem una sèrie de tècniques 

qualitatives que seran el recolzament necessari per a dur a terme el plantejament adequat 

d‘aquesta investigació. En primer lloc, durem a terme una recerca i recompilació 

bibliogràfica, emmarcada dins dela recerca documental de tots aquells materials susceptibles 

de ser portadors d‘informació fiables per a posar-nos en context envers la qüestió que 

tractem. Aquesta recerca documental es divideix en dos fases; cadascuna d‘aquestes fases 

ens aportarà un marc teòric concret per a l‘anàlisi precedent: La primera fase de revisió 

bibliogràfica es durà a terme mitjançant la consulta de llibres acadèmics, tesis doctorals 

publicades, articles en revistes científiques, informació de pagines web i documentals i 
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publicacions oficials. Amb aquesta observació ens nodrirem d‘una contextualització de 

l‘estereotip a analitzar  dels seus orígens i podrem fer una valoració dels diversos àmbits en 

els que s‘ha utilitzat i analitzat el terme, així com l‘impacte que ha tingut en la investigació 

social corresponent. Una vegada enquadrats en un context adequat del terme, passarem a 

una segona fase de revisió bibliogràfica, a través de la qual ens posem en contacte amb la 

realitat, amb l‘univers d‘obres (literàries, pictòriques, cinematogràfiques i televisives) en les 

que la presència de l‘estereotip és evident i, les quals, seran susceptibles de formar part de la 

mostra d‘anàlisi. A més, aquesta revisió bibliogràfica treballarà amb fonts d‘observació 

secundàries indirectes, ja que l‘aproximació al problema la durem a terme a través de 

documents i materials ja existents.  

 

Desprès del procés de revisió bibliogràfica, estarem preparats per a delimitar i 

seleccionar una mostra concreta, que ens puga servir de recolzament i que done sentit a 

l‘anàlisi que durem a terme. Aquesta mostra, que estarà composta de fonts primàries per al 

nostre treball de recerca, s‘extraurà de l‘univers a analitzar (vegem peces literàries i 

pictòriques pertanyents al període romàntic, pel·lícules emmarcades en el període conegut 

com el film noir, productes televisius serialitzats, és a dir, telenovel·les i serials i peces 

publicitàries susceptibles d‘aportar un reflex de l‘esteroetip de la dona fatal). Es tracta, 

doncs, d‘un mostreig no probabilístic de conveniència, ja que no gaudim d‘un marc 

adequat ni ennumerat des del qual poder conèixer la probabilitat mostral. Així i tot, aquest 

sistema no probabilístic és el més adequat per a la nostra investigació, ja que l‘objectiu final 

no és projectar dades estadístiques, sinó plantejar un panorama general envers la 

transmissió de l‘estereotip i les característiques que, al llarg dels anys, han acompanyat a la 

imatge de la dona fatal. Podríem intercalar amb el mostreig no probabilístic per 

conveniència l‘ús del mostreig no probabilístic per judici o opinió, que es caracteritza 

per tenir en compte la conveniència del judici de l‘investigador, que seleccionarà la mostra 

en funció del que considere més oportú i adequat per a l‘estudi. En aquest mostreig, per 

tant, la selecció final de la mostra derivarà de la nostra pròpia conveniència i del grau de 

rellevància que li atribuïm a cadascuna de les peces seleccionades. Per aquest motiu i puig 

que no existeix un control de la composició de la mostra, la representativitat de les dades 

serà extensible al conjunt de peces seleccionades.  
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Una vegada construïda la selecció mostral que dóna sentit a aquest treball de recerca 

es durà a terme l‘anàlisi de les peces corresponents. Basant-nos en les teories critiques d' 

Adorno y Horkheimer al seu llibre Dialéctica de la Ilustración (Adorno y Horkheimer, 1998) 

realitzarem un anàlisi exhaustiu en relació al procés d' estandarització que pateix un 

estereotip al llarg de la tradició cultural seleccionada. Amb l‘anàlisi dels exemples 

seleccionats demostrarem que procediexen d‘una estructura comú de trets constants, però 

que es singularitzen a partir d‘una sèrie més refinada de variables intercanviables entre sí 

que, combinades, ofereixen una varietat en apariència enorme però, en realitat, reductible a 

eixa estructura genèrica que les sustenta.  

 

La posta en comú dels resultats d‘aquest anàlisi, junt a la relació plantejada entre les 

peces analitzades i la publicitat compendien la conclusió d‘aquest treball, aportant-nos un 

marc d‘informació empíric en relació a la presència, evolució i utilització de l‘estereotip de 

la dona fatal al bell mig de la tradició cultural dels últims segles. 

 

I.3.1.Hipòtesis 

 

A banda dels objectius especificats existeixen una sèrie d‘ hipòtesis que seran 

objecte de resposta al llarg del nostre treball. Partim d‘una sèrie d‘hipòtesis entrellaçades 

entre sí que configuren els plantejaments inicials d‘aquesta investigació. Les hipòtesis que 

orienten la realització d‘aquesta investigació i motiven la recerca de respostes al problema 

plantejat son les següents:  

 

 Les II.CC han estandaritzat, a banda de les trames narratives, els 

personatges d’aquestes, posant especial èmfasi en l’estandarització dels 

personatges femenins. 

 

 La dona fatal és un personatge prototípic femení que sorgeix pràcticament 

al temps que la societat industrial i, per tant, al temps de les II.CC. 
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 La dona fatal manifesta trets estandaritzats al llarg de les seves distintes 

manifestacions, bé siguen literàries, pictòriques, cinematogràfiques, 

televisives i més recentment publicitàries. 

 

 La publicitat s’apropia de l’estereotip en qüestió i el reprodueix 

incessantment. 

 

 La publicitat continua reflectint l’estereotip clàssic 

 

 La persistència de l’estereotip és negativa des del punt de vista de gènere.  

 

 

 D‘aquestes hipòtesis inicials s‘originen altres sub-hipòtesis a les quals intentarem 

donar resposta al llarg el treball: 

 

 L’estereotip de la dona fatal és constant en la creació gràfica i literària des 

dels inicis del segle XIX i en la producció cinematogràfica i televisiva dels 

seus seus orígens. 

 

 La manera de representar la dona fatal és igual a totes les manifestacions 

culturals, encara que cadascuna l’adapta a les necessitats logístiques 

d’expressió. 

 

 És el cinema l’expressió cultural que defineix formalment la dona fatal i el 

qual aporta a l’estereotip un corpus de variants identificables.  

 

 La televisió hereta l’estereotip cinematogràfic directament i l’utilitza en les 

seves manifestacions. 

 

 La representació de la dona fatal en les telenovel·les suposa una vinculació 

directa amb la representació de la dona fatal cinematogràfica.  
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 La representació de la dona fatal al serial humorístic espanyol es caracteritza 

per la ridiculització de l’estereotip. 

 

 La publicitat ha heretat de manera intertextual l’estereotip en qüestió. 

 La publicitat genera un reflex fidel de la dona fatal clàssica cinematogràfica.  

 

 La dona fatal que apareix en la publicitat més contemporània denigra la 

imatge femenina.  

 

 

El nostre propòsit final serà, doncs, poder afirmar o refutar aquestes afirmacions i 

demostrar si el concepte ha estat utilitzat com una eina més, generadora de benefici per a 

les indústries o, per contra, es tracta d‘un concepte aïllat dels interessos econòmics de les 

potències explotadores de la cultura. A més, s‘intentarà donar resposta a la correcta o 

incorrecta utilització de l‘estereotip en la publicitat actual, emmarcada en un context que 

advoca per la igualtat entre sexes i en el qual, la presència d‘estereotips que denigren la 

imatge femenina no va en concordança amb les tendències i polítiques que advoquen per la 

igualtat i el respecte a la imatge femenina.  

 

I.3.2. Descripció general de la mostra a analitzar. 

 

La mostra que utilitzarem com a recolzament per al nostre projecte d‘investigació 

està extreta seguint el nostre propi judici, desprès d‘haver dut a terme una revisió 

bibliogràfica extensa envers el tema a tractar. En cada capítol, trobarem una referència a les 

fonts primàries que han generat la mostra i una breu justificació de les peces analitzades.  

 

En aquest treball de recerca hem contemplat 30 obres literàries, les quals hem 

considerat rellevants des del punt de vista fatal i la importància de la presència d‘aquest 

estereotip en elles. La majoria d‘elles estan enquadrades en el període romàntic, malgrat que 

existeix alguna excepció que pertany a manifestacions literàries prèvies o posteriors, les 

quals hem utilitzat com a suport augmentatiu. L‘apartat de pintura compta amb 53 quadres 

analitzats, la majoria d‘ells pertanyents al període romàntic encara que, a l‘igual que ocorre a 
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la  literatura, hem contemplat obres naturalistes i fins i tot simbolistes que suposen un 

recolzament important a la configuració de l‘estereotip fatal al bell mig del segle XIX  

 

Una vegada enfilats dins de l‘àmbit audiovisual, hem analitzat 37 pel·lícules 

enquadrades dins del film noir (encara que hi ha alguna anterior que hem inclòs pel caràcter 

precursor que presenta) i 71 telenovel·les1 per poder aportar un anàlisi recolzat en la realitat 

patent.  

 

L‘anàlisi de la ficció televisiva espanyola s‘ha realitzat a partir de l‘estudi de dos de 

les comèdies de situació de més èxit en Espanya els últims anys, amb la intenció d‘acostar a 

la realitat més contemporània la presència de l‘estereotip en la ficció nacional. El criteri, que 

segueix les pautes del mostreig per judici de l‘ investigador, també s‘ha basat en dades 

d‘audiència, com podrem observar en el capítol corresponent 

 

La selecció publicitària està composta per 87 peces que donen suport als capítols 

previs i, a través de les quals es justifica el transvasament de la dona fatal a l‘entorn 

publicitari. Totes les peces publicitàries es presenten en format gràfic, ja que s‘han 

desestimat les peces publicitàries audiovisuals. El motiu no és altre que la possibilitat de 

simplificar l‘exemplificació i poder justificar de manera pràctica qualsevol referència. 

 

En l‘annex I podem trobar la relació de totes i cadascuna de les peces que ha estat 

fonts primàries  en aquest treball. La relació de peces comentades, estudiades i 

mencionades està classificada per sectors culturals. Totes elles apareixen ordenades 

cronol.lògicament, però mentre les literàries, cinematogràfiques i televisives són solament 

citades, com és obvi, per impossibilitats del format, les peces pictòriques apareixen 

reproduïdes integrament, a  mode d‘un petit catàleg d‘il.lustracions. L‘enumeració de les 

mateixes no és més que una manera de deixar constància de les obres que han sustentat 

aquesta investigació. A banda, hem adjuntat dos annexos més en els que es poden 

visualitzar les peces publicitàries que han estat el recolzament per a l‘apartat d‘anàlisis 

publicitari                                             .    

                                            
1 Hem seleccionat el format de la telenovel·la per considerar-lo el més representatiu, ja que el format 
serialitzat suposa un esforç a l‘anàlisi del procés d‘estandarització i la riquesa de contingut d‘aquestes peces 
front a l‘àmbit d‘estudi que dóna sentit a aquest treball és evident.  
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CAPÍTOL II:  

LES INDÚSTRIES CULTURALS I EL CONCEPTE D’ESTEREOTIP 

 

II.1. LA CREACIÓ D’ESTEREOTIPS PER PART DE LES IICC 

II.1.1.Aproximació al concepte d’estandarització 

 

Parlar d‘estandarització és referir-se a un dels conceptes més promulgats i estudiats 

pel teòric de la comunicació Theodor Adorno. Es tracta d‘una de les característiques més 

aferrades al concepte d‘Indústria Cultural, un concepte que explica, d‘alguna manera, com 

funcionen les productores i distribuïdores de mercaderies actuals per tal de generar 

continguts simbòlics dirigits al mercat de consum, on adquiriran una funció reproductora 

ideològica i social. 

 

Si contemplem la definició de la UNESCO dels anys 80, vegem com la Indústria 

Cultural es desenvoluparia quan els béns i serveis culturals es produeixen, reprodueixen, 

conserven i difonen segons criteris industrials, és a dir, aplicant una estratègia econòmica en 

lloc de la recerca d‘una finalitat de desenvolupament cultural. Però, si busquem una 

definició pràctica i clarificadora del que són en l‘actualitat les II.CC i quines són les seves 

funcions en la societat mercantil actual, podem servir-nos de la definició de Ramón Zallo el 

qual parla de les II.CC referint-se a ―Un conjunt de branques, segments i activitats auxiliars 

productores i distribuïdores de mercaderies amb continguts simbòlics, concebudes per un 

treball creatiu, organitzades per un capital que es valoritza i destinada finalment als mercats 

del consum, com una funció de reproducció ideològica i social‖. (Zallo, 1988:23). 

 

Per tant, parlar d‘II.CC és parlar d‘un fenomen generador de producte cultural, lligat 

al naixement de la cultura de masses que reprodueix i confirma les formes de vida 

dominants, així com la imperiosa necessitat de renovació constant. Aquestes indústries es 

dediquen a la producció en sèrie amb l‘objectiu de desenvolupar economies d‘escala. 
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La seva intenció final és, sense dubte, una intenció capitalista, lligada de cap i peus a 

les regles del sistema en el que vivim i busquen, per tant, el màxim benefici econòmic Vs. el 

poc interès pel benefici cultural, malgrat la implicació hipòcrita del terme que la defineix. 

Una altra característica de les II.CC és la recerca incessant de l‘estàndard en el producte 

cultural. Allò artesà o individualitzat es queda al marge en l‘àmbit d‘actuació d‘aquestes 

indústries, malgrat que els seus productes es presenten als espais publicitaris com quelcom 

únic i personalitzat, fruit de l‘ocultació i emmascarament de l‘estandardització que hi 

apliquen. (Rodriguez Ferrándiz, 2008).  Podem dir, per tant, que les II.CC són sistemes de 

creació que busquen la manera de vendre‘s com quelcom cultural i creatiu, però que, 

realment responen a una funció social que comercialitza la diversió, el saber i 

l‘entreteniment dels públics.  

 

Segons Enrique Bustamante, les II.CC, a banda, compleixen una ― imperiosa 

necessitat de renovació constant dels seus productes, molt per damunt de qualsevol altre 

producte o serveis, que ensopega amb la estandardització obligada de tota indústria, 

establint amb ella, una dialèctica constant‖ (Bustamante, 2002:65). 

 

Si contemplem el concepte anteriorment definit com a subjecte d‘investigació de les 

Teories Crítiques i ens centrem en els estudis que d‘aquestes fan Theodor Adorno i Max 

Horkheimer, hem de fer una clara referència al capítol: “La Indústria Cultural: la Ilustración 

como engaño de masas‖ en el llibre Dialéctica de la Ilustración (1947). És en aquest capítol on 

els teòrics profunditzen el concepte d‘estandardització, atribuint-li el sentit de les II.CC. 

d‘aquest concepte ens indiquen que es duu a terme mitjançant dues tècniques bàsiques, que 

són: la intercanviabilitat de les parts i la pseudoindividualització. 

 

Si parlem de la intercanviabilitat de les parts direm que és la manera a través de la 

qual les II.CC treballen amb el producte, convertint-lo en un cúmul de parts on existeixen 

parts fixes (que caracteritzen l‘essència del mateix) i parts flexibles  (de múltiples 

combinacions, però limitades) que es combinen per a generar els productes ―nous‖ que 

s‘exposen en el mercat cultural. És la contingència la característica que ordena la creació 

d‘aquestos productes combinatoris. (Adorno y Horkheimer, 1944; Rodriguez Ferrándiz, 

2008). 
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Si comentem la pseudoindividualització, podem definir-la com la fórmula a través 

de la qual es presenten els productes culturals com quelcom genuí i original. Es mostren 

productes creatius, se‘ls dota d‘una imatge personal, genuïna, a partir de les tècniques de 

publicitat que utilitzen per al propi benefici. Es generen, per tant, vincles individualitzats 

amb el públic, al qual ofereixen un producte que sembla a priori haver estat dissenyat per al 

receptor quan realment es tracta d‘un producte de masses, ben allunyat del fictici genuí. 

(Adorno y Horkheimer, 1944; Rodriguez Ferrándiz, 2008). 

 

Amb la intenció d‘acotar el terme d’estandarització als objectius de la nostra 

investigació, hem de fer referència al desenvolupament dels estereotips com una 

conseqüència directa de les II.CC i la repetició constant intercanviada dels conceptes 

simbòlics i semiòtics que romanen en les seves creacions. La industria de la cultura està 

estandaritzada (Adorno, 1944;1975). Els productes que d‘ella deriven passen per un procés 

d‘estandarització que resulta de l‘aplicació de patrons en essència similars, que ja no 

responen a l‘aura de l‘artista, a la inspiració i la creació desinteressada, sinó que depenen 

directament del mercat i les lògiques mercantilistes. Per ser un poc més precisos:  

 

La industria cultural puede ser llamada así porque en esencia aplica a 

los productos del espíritu, a los bienes simbólicos, la misma 

dinámica de concepción,fabricación, distribución y comercialización, 

los mismos principios económicos de mercado (la inversión de 

capitales, lareproducción mecánica, la división del trabajo) y las 

mismas rutinas productivas (la minimización de costes mediante el 

empleo de patrones o estándares constituidos por un armazón de 

invariantes y un número limitado pero generoso de partes 

intercambiables) que a otros bienes de la industria capitalista. Para 

preservar una diferencia específica con éstos, en realidad ilusoria, 

fraudulenta, la industria cultural emplearía, al decir de Adorno, la 

estrategia de la ‗pseudoindividualización‘: destilar en cada producto 

cultural concreto la ilusión de una impronta original, personalizarlo, 

concebirlo como emanación del ser más íntimo e inimitable de su 

autor. (Rodriguez Ferrándiz, 2010:6) 
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Podem afirmar que la creació en sèrie de productes industrialitzats es centra en 

l‘explotació simbòlica del producte cultural convertir en mercaderia. Aquesta mercaderia 

que es presenta com a cultura pura, ha deixat enrere el caràcter engalipador i romàntic del 

terme tradicional de cultura i ha acostat el contingut cultural al més industrialitzat procés de 

creació, reproducció i distribució. L‘economia al cap de la cultura. Una economia que, 

malgrat controlar tot el procés creatiu, advoca per preservar el caràcter il·lusori de la 

cultura, en tant en quant s‘esforça per perfilar cada producte acostant-lo a la puresa 

creativa; açò no és més que ― destilar en cada producto cultural concreto la ilusión de una 

imprenta original‖ (Rodriguez Ferrándiz, 2010:6). 

 

Davant aquesta lògica mercantilista que converteix en mercaderia la cultura i que, a 

l‘hora culturalitza la mercaderia l‘estereotip adquireix gran importància en tant en quant 

simplifica el procés de creació i actua com un clixé útil, fàcilment identificable i 

infinitament reproductible. L‘estereotip no és més que una figura representativa, que s‘usa 

com a referent i que s‘explota de tal manera que acaba convertint-se en una norma, una 

veritat, un model de conducta (o de representació, en el cas concret del cinema). 

L‘estereotip és, per tant, el patró amb el qual es dissenyen els productes de les II.CC, els 

referents insaciables que donen sentit a la estandarització (Wolf, 1987). D‘aquesta 

afirmació, entenem que les II.CC estandaritzen els gèneres, els models representatius, els 

estils, les corrents artístiques i culturals i, fins i tot, els rols socials. L‘estereotip, aplicat a una 

perspectiva del personatge, ens mostra com les II.CC exploten els models d‘actuació de les 

seves creacions, amb la repetició incessant de personatges similars, amb estils físics i 

aparences similars, actituds i conductes similars i funcions similars. No obstant això, els 

estereotips han existit des de ben abans que les II.CC i gaudeixen de significació pròpia. És 

per això que hem de considerar-lo com una eina de treball infal·lible de les II.CC i no com 

una creació d‘aquestes (malgrat que en molts ocasions i fruit de la hibridació del mercat i les 

noves necessitats industrial-culturals són les mateixes indústries les que s‘encarreguen de 

construir i consolidar noves formes estereotípiques) (Wolf, 1987:112). 
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II.1.2.Aproximació al concepte d’estereotip 

 

 L‘objectiu fonamental d‘aquest treball d‘investigació és dur a terme un anàlisi de 

l‘estereotip de dona fatal que s‘ha consolidat al llarg dels anys, a través de les diverses 

manifestacions culturals. És per aquesta raó que creiem convenient fer una aproximació al 

concepte d‘estereotip com a tal i al procés d‘estereotípia, per tal de donar una visió 

transversal de com actuen aquestes repeticions formals acceptades i com són susceptibles 

de ser utilitzades com una eina eloqüent i beneficiosa per a les Indústries Culturals. 

 

No podem donar per endavant una definició exacta d‘estereotip. Es tracta d‘un 

terme que ha patit molts canvis i modificacions al llarg de la història i ha estat utilitzat en 

àmbits molt diversos. El significat d‘aquest terme no és el mateix en el món acadèmic que 

en el dia a dia. Tampoc significa quelcom similar per a cadascuna de les Ciències Socials i 

molt menys per a altres ciències. Per aquest motiu, es tracta d‘un terme amb moltes variants 

complexes pel que fa a la seva conceptualització i per tant, amb més d‘una accepció vàlida. 

 

Són moltes les definicions que es poden llegir del concepte en qüestió, depenent de 

l‘àmbit d‘ús i aplicació que la determina. No obstant això, podem generalitzar dient que un 

estereotip és una imatge mental simplificada i amb pocs detalls envers un grup de gent que 

comparteix certes qualitats o habilitats característiques En molts casos, els estereotips 

s‘apliquen com a models de conducta a seguir, mentre que en altres l‘estereotip és vist com 

quelcom negatiu, que limita la creativitat i l‘essència pròpia dels col·lectius socials. 

 

La definició que ens planteja la RAE és una definició senzilla però molt eloqüent. 

Segons aquest organisme, un estereotip és ―una imatge o idea comunament acceptada per 

un grup o societat amb caràcter immutable”2. Aquesta definició formal del terme obvia la 

possibilitat de canvi, evolució i adaptació, ja que caracteritza el terme d‘immutable. Però, és 

una definició que ens serveix per a explicar l‘essència que dona sentit al concepte 

d‘estereotip.  

 

                                            
2
 “Estereotipo": Diccionario de la lengua española.(22ª edición) [En linea], España: Real Academia Española 

(www.rae.es). Consultado el 23de febrero de 2011.  

http://www.rae.es/
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Sense ànim d‘entrar en debat envers la vertadera significació de l‘estereotip, 

plantegem una definició objectiva i comú a totes les tendències acadèmiques, al mateix 

temps que l‘enquadrem en les necessitats d‘anàlisi del nostre treball. Per a nosaltres, a partir 

d‘aquest moment, un estereotip és una idea o concepte generalitzat que atorga al subjecte al qual se li 

aplica una sèrie de característiques i valors que permeten la seva acceptació en un grup (social, artístic, 

cultural, icònic, natural...). 

 

Quan el concepte d‘estereotip l‘apliquem a l‘àmbit cultural (literatura, cinema, 

pintura...) podem entendre‘l com un clixé utilitzat per l‘artista en les seves creacions 

plàstiques o literàries. D‘aquesta manera, podem observar com un estereotip no és més que 

una imatge (normalment personificada) que apareix en diverses obres de manera 

continuada i que, per la seva presència constant i la seva similitud, acaba convertint-se en 

un reclam recurrent per a l‘artista. 

 

Els orígens d‘aquest terme provenen d‘un àmbit tipogràfic. Originàriament, un 

estereotip era una imatge transformada a motlle de plom que s‘utilitzava en la impremta 

com a substitució de l‘original. Fou Firmin Didot, un reconegut impressor francès qui va 

encunyar el terme l‘any 1794. L‘ús d‘aquesta paraula va desembocar en una metàfora 

referida a un conjunt d‘idees preestablertes que podien ser portades d‘un lloc a un altre 

sense patir alteracions. Fora de l‘àmbit tipogràfic, va ser utilitzat per psiquiatres referint-se 

als comportaments patològics caracteritzats per la obsessiva repetició de sons i paraules 

dels seus pacients. (De Moragas, 1994).  

 

L‘aproximació del terme estereotip a les Ciències Socials és aportat pel periodista 

Walter Lippmann, l‘any 1922, arrel de la publicació d‘un llibre sobre la formació de 

processos en l‘opinió pública en el qual es podia llegir:  ―las imágenes que se hallan dentro 

de las cabezas (...) de los seres humanos, las imágenes de sí mismos, de los demás, de sus 

necesidades, propósitos y relaciones son sus opiniones públicas‖(Lippmann, 1922:349). La 

tesi que defèn al seu llibre és que ―la relació cognosciva amb la realitat externa no és directa 

sinó que es realitza a través d‘imatges mentals que cada persona es forma de la realitat” 

(Lippman, 1922: 43). Amb aquesta afirmació, Lippmann acosta el terme al paper de la 

premsa, en un context en el que comencen a sorgir les connotacions modernes de la 

comunicació de masses.  
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Segons l‘autor, aquestes imatges que constitueixen una espècie de pseudoambient 

amb el qual s‘interactua, solen ser simplificacions bordes i molt rígides (vegem, doncs, 

estereotips) perquè la ment humana no té la capacitat de tractar la infinita varietat i 

complexitat en la que es presenta la realitat. Tot aquest procés de simplificació no succeeix 

de manera arbitrària, sinó d‘acord amb les modalitats establertes culturalment, és a dir: els 

estereotips formen part d‘una cultura de grup i són adquirits per tal de descodificar d‘una 

manera més senzilla la realitat. Cal dir que els estereotips assumeixen una funció de caràcter 

defensiu, ja que contribueixen al manteniment de la cultura i la organització social. 

 

L‘individu s‘aferra als estereotips amb la intenció d‘estalviar esforços en pròpia 

interpretació. Per tant, ―l‘estereotip no solament estalvia temps en el procés mental de 

l‘individu, sinó que tendeix a resguardar-nos dels desconcertants efectes de voler observar 

el món en la seva totalitat‖ (Lippmann, 1922:39). Amb aquesta afirmació se‘ns està 

explicant com a través dels mitjans de comunicació és ben senzill actuar en la ment 

humana, jugant amb els processos mentals de cognició i aconseguint que l‘individu es senta 

informat quan només se li esta intercanviant la funció heurística dels estereotips que hi 

coneix prèviament. (Wolf, 1987)                                                                         .                                                                                              

 

En moltes ocasions, el terme estereotip és connotat de manera negativa. El motiu 

d‘aquesta visió no és altre que la seva predisposició de caràcter defensiu, és a dir, com que 

els estereotips contribueixen al manteniment de la cultura i la organització social, 

garanteixen el recolzament de la posició que s‘ha adquirit.3 Així, podem afirmar que 

―L‘estereotip pot considerar-se una forma inferior de pensament si aquest és erroni, per no 

coincidir amb la realitat, per obeir una motivació defensiva o per ser-hi rígid o etnocèntric‖ 

(Miller, 1999:79). 

 

Els estereotips existeixen en les nostres ments, des de que comencem a socialitzar-

nos, des de que estem en contacte amb el món reial de manera interactiva. Els mitjans de 

comunicació (massius i no massius) són per a nosaltres fonts d‘influència bàsiques i 

constitueixen un punt fort en el nostre procés d‘aprenentatge i socialització. 

                                            
3
 En el nostre àmbit d‘estudi, no és tan rellevant la funció social de l‘estereotip, com la consolidació del 

mateix i la seva aplicació a les manifestacions culturals. Ens referim, doncs, a quan aquestes imatges mentals 
fixes de les quals parlem apareixen en la literatura, la pintura, el cinema, la música, la televisió o qualsevol altre 
producte cultural susceptible de ser consumit per l‘individu social. 
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Entenent com a mitjà de comunicació la cultura, podem entendre també com les 

manifestacions culturals són portadores de coneixement social, a l‘hora que representen 

una manera de pensar i d‘entendre el món condicionada pel context sociopolític del 

moment. 

 

A través de les Indústries Culturals, el producte cultural ens aplega d‘una manera 

treballada i elaborada, estudiada i manipulada. Es tracta d‘un producte generat per a 

provocar una actitud concreta en la nostra essència. Les representacions cinematogràfiques 

no són creacions genuïnes sorgides de la inspiració i la creativitat d‘un artista, sinó que són 

el resultat d‘un procés d‘anàlisi que busca l‘impacte estandaritzat del producte en la societat. 

(Adorno, 1944).  

 

Roland Barthes en els articles compendiats a Mythologies (1957) ja parlava 

d‘estereotips culturals com a clixés mentals que predominen en la societat contemporània. 

L‘autor va manifestar una concepció bastant negativa de les implicacions del clixé mental 

puig que el considerava ―un lastre inevitable, porque los signos linguisticos son estereotipos 

mentales compartidos por los hablantes de una lengua y el uso de una lengua es algo 

gregario, que esta al servicio de alguna forma del poder o la opinion dominante‖ (Herrero 

Cecilia, 2006: 2). Entenem, doncs, que la utilització d‘esteroetips per part de les II.CC 

implica una jerarquia entre el producte mercantilitzador i el consumidor, la massa. Si la 

utilització d‘estereotips al llenguatge, seguint les afirmacions de Barthes (1957)  impliquen 

una forma de domini per a la població degut al caràcter gregari del propi llenguatge que els 

sustenta, la utilització d‘estereotips per a crear, reproduir i difondre els productes culturals 

suposa un control de la massa en tant en quant l‘estereotípia assumeix el poder de les 

classes dominants en el moment de difondre els continguts. Dit d‘una altra manera, la 

societat de masses està subordinada al control de les Industries Culturals i sotmesa a la 

voluntat d‘aquestes. L‘estereotip, en aquest context, és la peça lingüística-semiòtica que 

permet una reproductibilitat senzilla, una acceptació sense massa desxiframents i, en 

conseqüència, un control dels productes estereotípics. (Herrero Cecilia, 2006).  

 

Davant aquest panorama de control del producte cultural, recordem que des de la 

seva consolidació, les II.CC s‘han encarregat d‘estandaritzar tot tipus de producte cultural, 

tant a nivell formal com de contingut. Aquest procés de mecanització de la cultura ha estat 
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explotat fins a la sacietat i ha acabat configurant una realitat cultura basada en la repetició i 

combinació de productes culturals ja existents, privant així al consumidor de cultura de 

quelcom genuí i pur en essència. Aquest estil d‘actuació que caracteritza les II.CC es basa 

en la utilització dels estereotips, que faciliten la tasca estandaritzadora d‘aquestes indústries 

gràcies a la seva acceptació per part dels individus i també a les característiques cognitives 

que els caracteritzen. D‘aquesta manera, és ben senzill configurar el producte cultural en 

funció dels objectius comercials que regeixen l‘actuació de les II.CC en cada moment.  

 

Vegem, doncs, com l‘existència d‘estereotips està íntegrament lligada amb els 

processos estandarització de les II.CC, si bé no són complementaris en l‘àmbit industrial de 

la cultura. El procés d‘estandarització, a través del qual podem percebre els productes com 

quelcom diferent però en essència idèntic, es nodreix d‘estereotips (existents per tradició 

social o bé generats per les pròpies indústries) que faciliten l‘acceptació ràpida i assegurada 

per part dels receptors. Són, els estereotips, simples facilitadors de la tasca industrial-

cultural, simples clixés repetits fins la sacietat en un mercat cultural caracteritzat per la 

―heterogeneïtat‖ i la ―diversificació‖.  

 

 

II.2. LES II.CC I ELS ESTEREOTIPS DE GÈNERE 

 

II.2.1.Breu aproximació a la qüestió de gènere 

Parlar de gènere és referir-se al conjunt de normes i conviccions socials del 

comportament sexuals dels individus. Es tracta d‘una categoria d‘anàlisi més de la 

sociologia i l‘antropologia (encara que cada dia abraça més i més disciplines) que estudia la 

construcció social de les persones i les diferències sexuals en un moment o lloc determinat. 

Segons el Diccionari enciclopèdic de Sociologia, el gènere és ―el conjunt d‘aspectes socials de la 

sexualitat, un conjunt de comportaments i valors associats de manera arbitraria en funció 

del sexe” (Hillmann, 2005).  El gènere adquirit genera una identitat de gènere, que no és 

més que una autoconcepció individual com a masculí o femení, indistintament del sexe 

biològic. És a dir, el gènere és la manera en que l‘ésser socialitzat es defineix en una o altra 



Capítol II 

 42 

de les categories sociobiològiques existents, assumint així les característiques i patrons que 

identifiquen cadascun d‘aquestos sexes.  

En Ciències Socials, el terme gènere s‘utilitza referit a les diferències específicament 

socials, que s‘entenen com a rols de gènere –majoritàriament- però també com a fets 

valors, morals o formes estètiques. Així, s‘entén el gènere com la construcció social a través 

de la qual s‘assignen funcions als éssers humans en funció de la categoria sexual que han 

adquirit. D‘aquest gènere és d‘ on sorgeixen els estereotips de gènere, que, com hem 

comentat en altres apartats, són el conjunt de creences existents sobre les característiques 

―apropiades‖ per a homes i per a dones, distintivament. Aquestos estereotips, a l‘hora, 

alimenten la creació de rols sexuals, és a dir, formes de comportament i doctrines 

d‘actuació en funció del sexe. Tant els estereotips de gènere com els rols sexuals han estat 

construïts per tradició històrica, des del naixement de la societat civilitzada; per aquest 

motiu, han estat ben agarrats a la consciència social des de sempre i són el distintius de la 

repartició de tasques, conductes i imatges (aproximant-nos al concepte d’estètica, que és el 

que ens interessa) del sexe masculí i el femení.  

Amb el naixement del feminisme, la qüestió del gènere va adquirir gran importància 

en el sé del estudis culturals. El feminisme protestava pels rols que havien estat reservats al 

sexe femení al llarg de la història. Començà a plantejar-se la remodelació de les funcions 

socials dels individus en funció del gènere i la incongruència de la subordinació dels rols 

femenins. Fou Simone de Beauvior, a l‘any 1949 qui va iniciar el moviment feminista amb 

la frase: ―Una dona no naix dona, sinó que es fa dona‖4. Els seus llibres i les seves 

reflexions van donar peu a un nou camps d‘investigació intel·lectual sobre la interpretació 

de la igualtat i diferència entre sexes.  

 

Sense ànim d‘endinsar-nos en els orígens de la creació dels estereotips de gènere, 

vegem que aquestos s‘han heretat de generació a generació, per ser quelcom intrínsec a la 

cultura occidental. S‘han repetit els patrons estereotípics en les conductes i les maneres 

d‘actuar des dels inics de la socialització. Aquest fenomen, no deixa de ser un procés més 

                                            
4 Amb aquesta frase s‘inicia el segon volum del llibre El segundo sexo (1949), on Simone de Beauvior defenia la 
importància d‘establir una diferència entre la feminitat com quelcom après i el fet de ser dona des del punt de 
vista lliure.  
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d‘estandarització, en aquest cas, una estandarització sobrevalorada, adquirida ja des del 

moment original de la presa de consciència social.  

 

L‘estandarització d‘aquestos estereotips de gènere tradicionals és ben similar a 

l‘estandarització estudiada pels crítics de l‘Escola de Frankfurt enfocada a les Indústries 

Culturals. Tant els estereotips de gènere com les repeticions estandaritzades de producte 

cultural, gaudeixen d‘un procés d’intercanviabilitat de les parts, en el qual la contingència dóna 

sentit a les variacions i una pseudoindividualització, que li aporta el sentit original i genuí que es 

necessita. 

 

Els estereotips de gènere s‘han anat adaptant als canvis socials i històrics, en funció 

de les necessitats del conglomerat social (part variable, contingent), però han mantingut 

l‘essència del gènere al qual pertanyen (part invariable, en paraules d‘Adorno). A l‘hora, 

aquestos estereotips han estat entesos per la societat com allò ―políticament correcte‖, com 

quelcom avançat en el moment que es succeïen, de manera que s‘han estat 

pseudoindividualitzant com quelcom genuí, malgrat que la individualització s‘ha convertit en 

una conceptualització generalitzada a nivell social. 

 

D‘aquesta manera vegem que un estereotip (en aquest cas, de gènere) sucumbeix a 

un procés similar al que és sotmès un producte cultural per tal de consolidar-lo en societat. 

La diferència fonamental recau en que el producte cultural és un bé material que manipula a 

la seva manera les nostres consciències i un estereotip de gènere és quelcom intangible, 

però amb conseqüències en la consciència social ben rellevants. 

 

II.2.2. Les II.CC i els estereotips de gènere 

 

No existeix una única imatge de la dona en la cultura de masses contemporània. 

Més bé podríem dir que existeixen diversitat d‘imatges femenines que responen a les 

necessitats conjecturals i sectorials dels magnats de la cultura dels mass media. Aquestes 

imatges no són més que el resultat de processos d‘estandarització que han acabat convertint 

creacions inicialment ―genuïnes‖ en estereotips.  
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Ens trobem davant d‘un mercat sociocultural en el qual la oferta d‘estereotips de 

gènere es troba ben assentada i on la presència d‘estereotips arrelats a tendències i idees 

preconcebudes del cosmos de la ideologia és evident.  

 

Els estereotips de gènere que copsen la nostra cultura no són més que mites, hàbits 

o característiques físiques i psíquiques que s‘han determinat com apropiats per a cadascuna 

de les condicions sexuals. Són ben diferents d‘una cultura a una altra, ja que guarden estreta 

relació amb la manera d‘ entendre el conglomerat social. Les representacions culturals en 

general i les representacions de gènere en particular, són un un conjunt d‘idees, creences i 

significats utilitzats per la societat amb la intenció d‘estructurar i organitzar la realitat. (Del 

Valle et.al, 2002). 

 

La nostra societat occidentalitzada arrelada a una cultura patriarcal amb molts segles 

de tradició, ha estat configurada per la figura masculina, per ser aquesta el reflex del poder i 

l‘autoritat. És per aquest motiu, que la configuració estereotípica de gènere ha estat 

desafavorida per al sexe femení trobant-se aquest desafavorit en la repartició de funcions 

socials. El gènere com  a tal suposa una representació cultural de la qual es desprenen idees, 

prejudicis, normes i/o debers sobre la vida dels homes i les dones. (Colás y Villaciervos, 

2003) i aquesta representació ha desafavorit al gènere femeni degut a la tradició patriarcal 

de la nostra societat. 

 

Malgrat, la recent importància del sexe femení en allò social i la seva implicació en la 

organització i gestió de la societat, encara és ben apreciable la diferència entre gèneres. El 

motiu no és altre que la tradició - el canvi en les conjuntures culturals és ben difícil- i la falta 

de determinació igualitària en el sé d‘una societat de comunicació massiva.. A banda, si 

tenim en compte que els estereotips suponen la base sobre la qual els individus articulen la 

seva existencia tot i partint de codis i categories d‘identitat asignats per la cultura, 

considerarem que els estereotips de gènere s‘aprenen des de la infancia i no tenen carácter 

aleatori, ja que són components del propi ser, dimensions subjectives arcaiques i en 

permament renovació (Lagarde, 1998). En aquesta línia, podem afirmar que esl estereotips 

de gèner suponen la base de la construcció de la identitat de gènere i generen una percepció 

de gènere interioritzada que orienta la representació de la realitat, a saber, accions, 

pensaments i el propi comportament dels individus  
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Cal fer un incís per parlar del paper dels mitjans de comunicació en la qüestió de 

gènere, ja que són aquestos els que actuen a mode d‘espill en la societat i a través dels quals 

continuen presentar-se les majors diferències sexuals i, perquè no, les més assolides pels 

individus. Podem afirmar que els mass media, a l‘igual que les II.CC5, no es dirigeixen a un 

individu en concret, sinó que el seu públic és quelcom heterogeni.  Es busca crear un 

contingut uniformat, estàndard, que fomente l‘aparició de models, pautes i valors culturals, 

desqualificant així la diversitat cultural a la qual pot accedir el receptor. Per ser agents 

socials capaços de divulgar creences i valors, els mitjans de comunicació reforcen la 

consciència d‘una societat (a l‘igual que tenen el poder de canviar les seves percepcions). És 

en aquestos valors transmesos pels mass media on romanen constants els estereotips, que 

actuen com a creences populars sobre els atributs que caracteritzen a un grup social i sobre 

els quals existeix un acord bàsic d‘identificació.  Si  entenem que els mitjans de comunicació 

difonen no solament informació i entreteniment sinó també una sèrie de vinculacions 

culturals derivades de les configuracions, normes i  valors  que cada societat ha anat 

elaborant, podem afirmar que la conseqüència directa d‘aquest procés afecta a la manera 

d‘interpretar la realitat, és a dir, a la construcció de la consciència col.lectiva (Durkeim, 

1982).  

 

Les funcions dels estereotips, entre altres, són la pertinència funcional i adaptativa 

que respon a la tendència estandaritzadora de categoritzar, recórrer a generalitats i facilitar 

d‘alguna manera el coneixement i la comprensió del món.(Allport, 1954) Però, la part més 

catastròfica de la homogeneïtat de contingut en els mitjans de comunicació i en el producte 

cultural al qual té accés l‘individu es troba just en aquesta intenció facilitadora, en la recerca 

d‘allò simplista i senzill per a poder aplegar a tots els públics. Amb aquestes dinàmiques 

industrialitzades, s‘està aplegant a la pèrdua de l‘essència cultural, a la falta de contingut 

rigorós i interessant, a l‘alimentació, en definitiva, d‘una massa ben allunyada de la cultura 

cultural, del vertader sentit de la creació. En paraules de Ignasi Ramonet, al seu llibre La 

tirania de la comunicación (1998:99): ―La cultura de masas propiciada por los medios se erige 

en única cultura para la mayoría de la población que carece de la cultura cultivada, etnológica y 

científica‖. Davant aquesta afirmació, vegem com el producte cultural que rebem està 

                                            
5 S‘ha argumentat amb anterioritat que les Indústries Culturals són enteses com un mitjà de comunicació, no a 
nivell de difusió, sinó de contingut, actuant com a generadores del contingut cultural que es difondrà. 
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contaminat per l‘estandarització i no deixa de ser un producte elaborat per alimentar el 

gaudi i l‘oci generalitzat, i no pas la recerca del saber i del coneixement. Fruit d‘aquesta 

homogeneïtat en el producte cultural, la representació d‘estereotips femenins desacordes 

amb la cultura contemporània és patent. La repetició incessant de clixés en el producte 

cultural condueix a la repetició d‘estereotips sexistes en aqueixos productes.  

 

Com s‘ha comentat en apartats anteriors, l‘estereotip femení més vinculat al sexisme 

té els seus orígens a la mitologia clàssica i al tot de la tradició històrica de l‘art. Per aquest 

motiu, és ben fàcil que les II.CC reprodueixin aquestos esquemes en les seves creacions, ja 

que és una manera de consolidar el coneixement ja adquirit de l‘individu i, per tant, donar 

un punt més a la simplificació de contingut i a la senzillesa de la percepció mental. 

 

La consciència social ja coneix, per tradició i saber popular, les variables que 

configuren els estereotips femenins i, per tant, és ben senzill aprofitar-se‘n d‘aquesta 

situació per transmetre continguts. No obstant això, els estereotips que es repeteixen poden 

no ser fidels a la imatge reial que té l‘individu en el moment d‘inflexió (òbviament, hi ha 

individus que a dia d‘avui no contemplen la imatge femenina com a sinònim de la perversió 

i el mal, en el cas del nostre àmbit d‘estudi) però sempre hi existeix una base reial – 

normalment vinculada a la tradició històrica i cultural- sobre la qual fer ressò del que s‘està 

comunicant.  

 

Observem, per tant, com les II.CC es nodreixen d‘un saber ja assentat, a saber, el de 

la dona fatal, caracteritzada a la literatura, la pintura, el cinema o la televisió (i a altres 

gèneres que no formen part del nostre àmbit d‘investigació) per consolidar un panorama 

comercial en el que l‘estereotip està constantment present i actua com element generador 

de venda. Es la dona fatal, per tant, un ganxo per als públics? No sabem amb certesa quins 

són els trets psicològics que motiven la utilització d‘aquest estereotip entre les II.C però sí 

sabem que és rentable fer-se amb elements del saber popular per configurar creacions que 

per endavant gaudiran d‘èxit.  En definitiva, afirmem que les II.CC (tant a nivell de mitjà de 

comunicació com a nivell d‘empresa comercialitzadora) han contribuït i contribueixen a la 

divulgació d‘un estereotip sexista, que denigra la imatge femenina i l‘allunya de les noves 

pautes d‘actuació envers la normalització de la situació de la dona en societat 
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CAPÍTOL III. 

EL CONCEPTE DE DONA FATAL

III.1. CONTEXTUALITZACIÓ.  

 
El concepte dona fatal o femme fatale és un terme que s‘ha explotat molt en diversos 

àmbits de les II.CC. És molt comú trobar al·lusions a aquest estereotip al llarg de les 

diverses arts que han copsat la cultura. Però a l‘hora de definir què és exactament una femme 

fatale, ens trobem amb diversos obstacles, ja que el concepte ha evolucionat molt des dels 

seus orígens mitològics. El paral·lelisme entre el que representaven aquestes figures en la 

mitologia i en els últims anys és ben diferent i s‘aprecia la socialització del terme; vegem 

com ha anat adaptant-se als canvis i a les noves realitats socials fins aplegar a ser un recurs 

cultural, un tòpic més, en les creacions de les Indústries Culturals.  

 

La literatura i la pintura són les primeres arts en les que el terme fa ressò i comença 

a adquirir característiques formals que donen sentit a la seva estereotipació. Pel que fa a la a 

la literatura, podem trobar al·lusions a aquesta representació femenina des de l‘existència 

d‘escriptures religioses i mitològiques. Ja en la Bíblia trobem personatges que assumeixen 

les característiques més essencials de la dona fatal i actuen com a tal amb els homes. Des 

d‘Eva, primera dona en la mitologia cristiana, que va ser la pecadora causant de la desgràcia 

d‘Adam i, per consegüent, de tota la humanitat fins a Salomé, que va exigir el cap se Joan 

Baptista solament perquè no li corresponia en el seu amor. No obstant això, serà al 

Romanticisme (finals del segle XVIII i primera meitat del segle XIX) on el concepte de dona 

fatal adquirirà el seu màxim sentit, ja que s‘utilitzarà com a personificació dels temors 

socials dels escriptors a la creixent importància de la posició femenina en societat.  

 

En pintura, serà l‘artista fin-de-siècle el que transmetrà en les seves obres la imatge de 

la femme fatale com a resposta a la fascinació que determinats moviments artístics com 

l‘esteticisme, el decadentisme o el simbolisme van sentir per allò sofisticat, morbós i 

prohibit, en oposició a la representació estètica convencional i quotidiana.  
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Amb el naixement del setè art, l‘estereotip de la dona fatal viu la seva màxima 

representació. Gràcies a la combinació de so i imatge, aquest estereotip viu el procés més 

evident d‘estandarització i la seva presència i repetició és molt abundant en moltes de les 

filmografies de l‘època. Junt al cinema, la televisió suposa un nou repte en l‘àmbit de la 

divulgació cultural de l‘estereotip i s‘apropiarà de la imatge més perversa de la dona fatal 

per consagrar-la com la perversa més temuda i cruel de totes les històries mai contades.  

 

Vegem, doncs, que el rescat del mite clàssic suposa la reconquesta d‘una creença, 

d‘un saber, d‘un reflex que ja havia estat utilitzat de manera simbòlica al llarg de la història, 

la mitologia i la religió. Al segle XIX, quan comença la recuperació del mite clàssic, ens 

trobem amb la utilització estètica del mite. És a dir, la dona fatal és reproduïda i entesa com 

a tema estètic utilitzat per a contribuir a la història de les imatges de la feminitat (Hilmes, 

1990; Canals, 2009). D‘aquesta manera és possible entendre i justificar la importància de la 

divulgació literària, pictòrica i, posteriorment, ciematogràfica i televisiva, ja que la dona fatal 

no solament s‘enten com un missatge social heretat de la cultura clàssica i reinventat per a 

posar de manifest les tensions socials del moment en el que reviu, sinó que també suposa 

un aparat important en el context estètic del moment, convertint-se en una imatge més de 

la història de la feminitat i adquirint una importància patent en els discursos de les arts 

(Hilmes, 1990).  

 

El mite tradicional, rescatat pels escriptors romàntics de les arques de la mitologia i 

la pròpia religió, adquirirà, per tant, molta importància a partir d‘aquest moment ja que el 

seu resorgir marcarà una part important de la creació i difusió cultural des d‘eixe moment. 

El mite es transvassa naturalment d‘una expressió cultural a altra, adquirint protagonisme 

en el discurs de les arts contemporànies; reflectint no solament una imatge consolidada, 

pròpia i inseparable de les imatges de la història de la feminitat sino també un estereotip 

consolidat i poderós, capaç de transvassar les fronteres dels mitjans d‘expressió cultural i 

convertir-se en tot un clixè característic dels discursos propis de les Indústries Culturals.  
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III.2. DEFINICIONS GENERALS DEL CONCEPTE DE DONA FATAL  

 

Hem aproximat de manera breu com s‘ha entès l‘estereotip de la dona fatal al llarg 

de la tradició cultural, però, necessitem aproximar-nos a una definició formal que ens 

acoste a les característiques del mite. Sembla que per ser un concepte tan explotat i repetit 

al llarg de les diverses corrents culturals, s‘ha perdut en essència la conceptualització inicial 

del terme. A continuació, anem a plantejar una sèrie de definicions que ens portaran al nucli 

definitori d‘aquest i, poder així, generar una definició que abraça les característiques més 

rellevants del terme al llarg de la seva història:  

Parlar de la dona fatal és fer referència directa a un personatge femeni captivador 

d‘homes i dones, eròtic i seductor, que utilitza el seu atractiu natural com a eïna de 

subsistència i superació personal. Es tracta d‘un personatge que ―(...)utilitza el seu atractiu 

com a eina per a embaucar a qualsevol incaut que acabarà convertint-se en una titella que 

manejarà al seu interès i que, irremeiablement, serà conduït a un tràgic final‖ (Bornay: 

1990:49) o bé           ―Dona guapa que s‘aprofita dels homes amb un mòbil final, 

normalment econòmic‖ (Bornay 1990: 71). Segons la R.A.E, una dona fatal és aquella que 

―a través del seu poder d‘atracció, genera un final desgraciat a ella mateixa o bé a qui l‘atrau. 

Referit normalment a actrius del cinema o a personatges de ficció‖6. 

Consultant la  Vikipèdia, amb la intenció de trobar una definció oberta, elaborada 

per la xarxa pública de col.laboradors d‘aquesta enciclopèdia en línia, hem trobat aquesta 

definició: ―un personatge, normalment una brivalla que utilitza el seu maligne poder de la 

sexualitat per tal d‘atrapar al desventurat heroi. Encara que sol ser malvada i roïna, també hi 

ha histories en les que la dona fatal  actua com antiheroïna o com a pròpia heroïna. En 

l‘actualitat, l‘arquetip sol ser vist com un personatge que es tempta entre la bondat i la 

maldat, actuant sense escrúpols.‖ 7  

Al Diccionari de la llengua catalana no trobem una definició de dona fatal  però hem 

pogut obtindre una definició de vampiressa que ben bé recull les característiques d‘una 

                                            
6
 ―Mujer fatal‖ en Diccionario de la Lengua española. 22ª edición [En linea]. Madrid, España, Real Academia de la 

Lengua.Consultat el 20 d‘octubre de 2011.  
7
 Col·laboradors de Wikipedia: Mujer fatal [En linea] Wikipedia, La enciclopedia libre, 2008.Data de consulta: 20 

d‘ octubre de 2011. Disponible en http://es. Wikipedia.org/wiki/Mujer_fatal        

http://es/
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femme fatale, vamp o spider woman. La definició diu així: ―dona que empra la seva fascinació 

eròtica per a seduir i explotar els homes‖8  

Si profunditzem una mica més en les definicions plantejades per Erika Bornay 

(1990) al seu llibre Las hijas de Lilith hem de dir que trobem una definició més àmplia del 

que seria la imatge física fatal. En paraules de l‘autora:  

Sobre la apariencia física de esta mujer, aspecto que más adelante 

desarrollaremos de manera pormenorizada, hay, en general, una 

coincidencia en describirla como una belleza turbia, contaminada, 

perversa. Incuestionablemente, su cabellera es larga y abundante, y, 

en muchas ocasiones, rojiza. Su color de piel pone acento en la 

blancura, y no es nada infrecuente que sus ojos sean descritos como 

de color verde. En síntesis, podemos afirmar que en su aspecto 

físico han de encarnarse todos los vicios, todas las voluptuosidades y 

todas las seducciones. En lo que concierne a sus más significativos 

rasgos psicológicos, destacará por su capacidad de dominio, de 

incitación al mal, y su frialdad, que no le impedirá, sin embargo, 

poseer una fuerte sexualidad, en muchas ocasiones lujuriosa y felina, 

es decir, animal. (Bornay, 1990: 114-115). 

 

Totes les definicions exposades apunten a un mateix punt comú: la dona fatal 

sempre és una dona guapa, amb característiques físiques atractives que té un objectiu final 

que la du a actuar de manera planificada i amb traïdoria amb la intenció d‘aconseguir el seu 

objectiu final. 

El concepte que dóna sentit a aquest treball s‘ha explotat d'allò més en el cinema i 

les demés arts escèniques i literàries, sent sempre un recurs de morbositat i facilitant la seva 

adhesió a les creacions culturals. 

Al món reial, allunyant-nos de la ficció de les peces industrioculturals, una dona 

fatal és aquella dona seductora que juga amb els homes a la seva marxa, conduint-los pels 

                                            
8
 Diccionari de la llengua catalana, Barcelona: Institut d‘Estudis Catalans, 1995, p. 1845. 
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camins que ella decideix, jugant amb ells amb normalment un interès final carnal o un bé 

econòmic. És per tant, un concepte paral·lel amb el concepte de ficció, encara que la 

importància de la bellesa és més bé secundària en la realitat (com podrem veure en la part 

d‘anàlisi, algunes dones fatals de la història del cinema careixen d‘aquesta característica, 

però han potenciat altres armes que els han otorgat el títol fatal). Però, on queden els límits 

entre la dona fatal en les distintes manifestacions culturals i la dona fatal en el món reial? 

Degut als orígens mitològics del terme, podem afirmar que el concepte de dona fatal  surt 

en les arts, tant en la literatura (pionera en la transmissió del tòpic) com en la pintura i les 

arts escèniques fins aplegar al cinema (transmissor de cànons i estils de vida, mitjà 

sociopublicitari...) on es consolida com a estil personal de vida i comença a representar una 

figura extrapolable al món reial. 

En aquest treball, anem a utilitzar el concepte de dona fatal  basant-nos en la nostra 

pròpia definició, que no deixa de ser un compendi de les definicions trobades. Definim, per 

tant dona fatal  com :―Dona que, sense la necessitat absoluta de ser bella, és una dona amb 

un gran poder d‘atractiu que es serveix de la seva astúcia, el seu poder de seducció i la 

debilitat masculina, per aconseguir beneficis personals (normalment de caràcter econòmic) i 

eixir airosa de les distintes situacions problemàtiques que es creuen en el seu camí‖ 

Malgrat el nostre intent de definició general, hem de dir que serà la investigació que 

presentem la que ens mostrarà una definició completa del que és l‘essència de la figura de la 

dona fatal i com es juga amb les característiques variants de la mateixa per tal 

d‘estandarditzar l‘estereotip i explotar-lo fins als extrems. Per aquest motiu, una vegada 

finalitzat anàlisi de la mostra que hem seleccionat i obtinguda una informació empírica 

aclaratòria, ens semblarà convenient comparar ambdues definicions i veure si, realment, 

l‘anàlisi de les peces ens corrobora el perfil general d‘aquest estereotip en l‘evolució cultural. 

  

III.3. ORIGENS HISTÒRICS I SOCIALS DE L’ESTEREOTIP  

 

Malgrat que el mite de la dona fatal està present des de la mitologia clàssica, on 

dones perverses manipulaven els homes i els feien malbé aprofitant-se‘n de la seva seducció 

i va continuar ressorgint en la literatura i la pintura que es nodrien d‘aquesta herència 
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mitològica, no serà fins a 1912 quan serà utilitzat per G.B Shaw, en una carta a l‘Oxford 

English Dictionary, que fou considerada pels editors i va permetre incloure el terme en 

l‘edició del mateix diccionari l‘any 1972 (Canals, 2009).  

 

Per parlar dels orígens de la dona fatal (com a mite, i posteriorment, com a 

estereotip) és necessari retrocedir fins als orígens de la història de l‘art i la cultura, que ens 

condueixen a la Grècia clàssica on la mitologia és el primer punt reconegut on hi apareixen 

les primeres dones fatals. És en aquesta societat clàssica on sorgeixen les pautes que 

caracteritzen la societat patriarcal i l‘imaginari col·lectiu d‘un sistema sexista i discriminatori 

entre sexes. 

 

Tradicionalment, l‘imaginari de la cultura patriarcal ha representat la dona 

encasellada en una dicotomia Verge/Prostituta o bé Àngel/ Dimoni. Existia una dona 

sotmesa i abnegada a l‘home, passiva, de trets angelicals i una altra caracteritzada ser forta, 

activa i perjudicial per a l‘home. (Otto, 1970:131). 

 

Les primeres, les dones verges o angelicals, són representades com a deesses 

relacionades amb el paradís, encarregades de la fertilitat o les terres; sempre són 

personatges divinitzats, amb rostres angelicals, però submises a la figura creadora de 

l‘home. (Allen, 1983) La seva presència és poca i poc rellevant. Quan la dona comença a 

aparèixer més profusament en la mitologia ho fa de manera perversa, portadora dels mals i 

desgracies de l‘humanitat, com és el cas de Pandora o Eva. La primera d‘elles, dotada d‘una 

gran bellesa i atractiu, és enviada al món com a càstig, desprès que la curiositat que la 

caracteritzava la dura a obrir la caixa que Zeus li va regalar, on s‘amagaven tots els mals que 

avui recauen al món.  Eva, per la seva part, va ser la causant de la temptació d‘Adam,al que 

va seduir amb la seva bellesa per a que mengés la poma prohibida, generant el pecat 

original i la mortalitat a la humanitat (segons la tradició cristiana). Segons la tradició jueva, 

fou Lilith la primera dona creada per déu i esposa d‘Adam, la qual va denotar la primera 

revelació sexual de la història, negant-se a col·locar-se sota d‘Adam en l‘acte sexual (Allen, 

1983). 

 

Observem com, des de les primeres aparicions femenines en la mitologia, existeix 

una dualitat que identifica a la dona amb el mal i la perversitat, mentre que l‘home és la 
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representació del bé, del poder, i a l‘hora la víctima de la fatalitat femenina. En paraules de 

Aurelio González Ovies (1994): ―El gènere femení, en els orígens de la humanitat, no 

realitza cap altre paper (…) sinó el d‘encarnar la força del mal‖. S‘identifica a la dona amb 

la monstruositat, amb la astúcia, la bogeria  i la trampa. Se la representa capaç de portar a 

l‘home a la destrucció. La dona és maligna des dels orígens del temps.  

 

L‘explicació al dualisme entre el bé i el mal en l‘home i la dona es troba en els 

orígens de les societats patriarcals, en les quals, la figura masculina és la poderosa i la dona 

la submisa. La societat necessita una resposta al perquè dels mals i les desgràcies i, 

lògicament, aquesta responsabilitat no pot recaure en l‘home poderós. Per aquest motiu, 

era ben fàcil identificar al subjecte passiu amb els mals i la perversió, a l‘hora que se li 

atorga un punt de fatalitat envers de la figura masculina, derivat de la por masculina a una 

revelació femenina i, per tant, a una pèrdua de poder i autoritat. 

 

Si continuem parlant dels orígens històrics de la dona fatal, és necessari emmenar a 

personatges de la mitologia que també van gaudir de la caracterització maligna i fatal, 

sempre actuant com una temptació a la consciència masculina. Entre aquestos personatge 

mitològics, cal anomenar les sirenes, aus amb cap i cos de dona que amb els seus càntics 

confonien als mariners i els causaven accidents en alta mar. Medusa, per la seva part, fou un 

personatge maligne i fatal que petrificava amb la seva cabellera composta per serps a tot el 

que es dignava a mirar-la. Anecdòticament, Medusa no posseïa la bellesa admirable ni la 

seducció que caracteritzava les primeres fatals, sinó que el seu rostre era lleig i poc atractiu. 

Altres com Calipso, Circe, la mítica Helena de Troya, Semíramis o Perséfone van assimilar 

rols fatalistes al llarg de la tradició mitològica, tot i actuant com una temptació veraç i 

maligna per a la figura masculina. (Allen, 1983; González Ovies, 1994).  

 

L‘evolució de les lletres i les arts en societat ha contaminat la misogínia inicial que 

caracteritza el naixement d‘un tòpic, un estereotip definit, caracteritzat i consolidat, com ho 

és el de la dona fatal. Des de molts segles enrere, existeix una idea d‘allò femení com 

quelcom difícil d‘entendre, complex i rebuscat. En paraules de Kierkegaard, les dones són 

―quelcom tan estrany, enigmàtic i confús d‘entendre que solament elles són capaços 

d‘entendre‘s‖. Altre pensador, conegut per la misogínia que el caracteritza, Shopenhauer, 
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afirmava que les dones no són més que ―una trampa de la natura per atraure als homes a 

l‘acte biològic de la procreació‖ (Safranski, 1991).    

 

En l‘època primitiva, la misogínia existeix ja que les relacions de poder i submissió 

són evidents des dels orígens de la societat organitzada. Així doncs, en aquestes tribus 

primitives, la misogínia queda expressada en forma de tabú o manà que dóna lloc a mites 

explicatius dels orígens socials. Amb l‘arribada de les civilitzacions històriques, aquestos 

mites primitius es converteixen en principis ètics i manifestacions literàries. Podem dir que 

els mites principals que assenten les bases de la cultura occidental són el mite de Pandora 

(vinculat a la mitologia) i el mite del pecat original (vinculat a la religió). En ambdós casos, 

el mite primitiu de la perversitat femenina s‘ha convertit en l‘explicació ètica dels mals del 

món. (Millet, 1991). 

 

Vegem, doncs, com en la tradició clàssica, ja existia un sentiment misogin envers les 

dones. La situació de poder masculina explica aquest sentiment. No és més que una manera 

de protecció davant un sentiment de por patent per la pèrdua de posició i poder. L‘home 

temia a una revelació femenina, per aquest motiu, les males accions de les dones eren 

castigades amb la mort (en la majoria de casos) simulant una doctrina que frenava una 

possible revolta femenina. En paraules de Fernand Comte (1992), aquesta misogínia 

‖representa el sentiment de culpabilitat d‘una societat masclista, la por a una separació 

irremeiable del sexe i una submissió dels homes a les dones‖ 

 

Hem assenyalat els orígens de les primeres representacions fatals femenines en la 

mitologia clàssica, però existeixen també moltes figures històriques conegudes per a 

perversitat i la maldat. Entre elles, podem nomenar Cleopatra, que sempre se‘ns ha mostrat 

com un cànon de bellesa i atracció, malgrat que estudis recents neguen la qualitat de bella 

en aquest personatge. Tota imatge històrica o relacionada amb la religió s‘alimenta dels 

orígens mitològics on la femme fatale comença a formar el que es convertiran en les seves 

característiques evidents, explotades insaciablement fins al dia d‘avui. (Allen, 1994).  

Malgrat que els orígens de la creació del mite es troben en la tradició clàssica i en 

l‘adaptació artística de personatges històrics, podem emmarcar els orígens socials de la 

femme fatale al bell mig del segle XIX. Aquest segle, caracteritzat per ser una època de canvis 
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i revolucions socials, també serà portador de noves ideologies que permetran la formulació 

de la imatge de femme fatale com un recurs accessible en la literatura, la pintura i el posterior 

cinema. (Canals, 2009; Allen, 1994).  

 

En aquest context, hem d‘entendre que la dona fatal va adquirir la seva fama a partir 

del segle XIX, època de renaixença cultural pel que fa al mite. Segons les idees defeses per 

Mireia Canals a la seva tesi doctoral:  

 

La dona fatal és normalment descrita com una imatge que va 

esdevenir famosa durant les darreres dècades del segle XIX, la qual 

es va caracteritzar en l‘art i la literatura dels estetes, els decadents i 

els simbolistes. El personatge de la dona fatal s‘inscriu en un univers 

social de transició, que codifica encara de forma rigorosa els 

comportaments però que confereix al mateix temps una àmplia 

autonomia als individus, tot gràcies a uns nous models de valors 

lligats al règim democràtic. (Canals, 2009).  

 
És probable que els esdeveniments històrics que van envoltar l‘enterrament de la 

Revolució Industrial consolidaren l‘explotació d‘aquesta imatge femenina, que va veure els 

seu esplendor al llarg del segle XIX. Amb el creixement de les fabriques i el canvi de 

sistema de producció i fabricació, les famílies van traslladar-se a les ciutats, les quals cada 

vegada eren més grans i patien grans transformacions pel fluix de població que rebien. Es 

va consolidar la classe obrera, davant un panorama social complicat i la dona va accedir al 

món laboral, degut a la necessitat de mà d‘obra de les factories. (Bornay, 1992).   

 

Així doncs,  els bars de nits i cabarets veuen créixer la seva presència a les cuitats. La 

imatge de ballarines, prostitutes i dones que atenen a aquestos bars creix desmesuradament. 

Davant una difícil situació econòmica, la dona busca a l‘alça noves formes de vida que li 

aporten seguretat material. Aquesta imatge de dona al carrer inspira por entre la població, a 

l‘hora que es relaciona amb el creixement pànic per la contaminació de malalties venèries, 

de les que se‘ls fa responsable a les dones del carrer. Tots aquestos petits fets contribueixen 

a la creació d‘una imatge perversa, portadora del mal i de desgràcies per tant, tot allò 

relacionat amb el món demoníac, allò pervers i la destrucció femenina es convertirà en un 
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tema constant al llarg del segle XIX. (Bornay, 1992; Canals, 2009; Allen, 1994). A banda 

dels canvis en la manera de produir i  les transformacions socials, les conseqüències de la 

Revolució Industrial provoquen en l'artista-creador un sentiment de desil·lusió al veure la 

naturalesa amenaçada pel progrès i la modernització. (Cruzado Rodríguez, 2004).  

 

Posteriorment a aquestos fets, la imatge mítica i adaptada socialment per 

circumstancies evidents va produir un cicle hereditari entre la situació social i la creació 

literària i pictòrica. Tant a les lletres com a la pintura, la imatge d‘aquest tipus de dona 

començà a reproduir-se de manera vertiginosa, donant un nou ressò a la posició social 

femenina i, a l‘hora, despertant els mites clàssics que semblaven estar soterrats en la 

memòria. (Allen, 1994).  

Altres autors ja aproximen la dona fatal a un imaginari arquetípic que col·lapsa totes i 

cadascuna de les manifestacions culturals:  

 

El arquetipo de mujer fatal existe en, prácticamente, todas las 

culturas Los orígenes del arquetipo de la mujer fatal se remontan a la 

mitología de la antigüedad.Posteriormente, el tipo de la mujer 

mortífera está omnipresente en el folclore popular y el arte de la 

cultura occidental. El arquetipo resurge en el romanticismo y florece 

particularmente en el arte de fines del siglo XIX y a inicios del siglo 

XX. (Houvenaghel y Monballieu 2008: 854) 

 

La situació de canvi en aquest context va afectar de manera directa els pintors de 

l‘època que, per la seva part, contribuïren fèrreament a la consolidació de la imatge de la 

dona fatal en els discursos de les arts. La dicotomia entre Dona angelical /Dona fatal 

adquiria molta importància i deixava constància dels temors que envaïen les ments dels 

artistes creadors i va provocar que la imatge de la dona fatal proliferara en les creacions dels 

artistes, fruit de l‘interès i l‘atracció que desprertava el caràcter seductor dels personategs 

fatals i el sensualisme que rodejava la seva imatge:  

 

En el siglo XIX, los pintores prerrafaelistas se hicieron eco de esta 

dicotomía,  mostrando una especial fascinación por la mujer fatal, a 

la que representaban con  una belleza turbia, perversa, sensual y  
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orgánica, destructiva para el hombre;  recuperaron històrias 

mitológicas y bíblicas para representar, por ejemplo, a Eva.  Se 

trataba de mujeres activas, vigorosas, fuertes y sexualizadas, que 

surgían en  parte como respuesta a la amenaza que  suponía el 

incipiente - y marginal -  feminismo de la época. (Cruzado 

Rodríguez, 2004:5).  

 

Des de la literatura i la pintura va mudar a la gran pantalla, on l‘estereotip fatal va 

acabar de configurar-se com l‘entenem avui en dia. L‘herència de la dona fatal al cinema 

deriva, en primer lloc, de l‘avanç de la tècnica derivada de la Revolució Industrial i, en 

segon lloc, del caràcter intertextual del cinema, que en els seus orígens va utilitzar 

insaciablemnet les fonts literàries i pictòriques que tenia al seu abast. (Cruzado Rodríguez, 

2004; Canals, 2009).  Així, el personatge de la dona fatal va veure‘s enclavat en l‘anomenat 

star system, en primer moment com un personatge tímid i ocasional i, posteriorment, com un 

esteroetip fort i necessari en les trames de les pel.lícules del film noir.  Fou al cinema on es 

van assentar les bases de la que seria la posterior dona fatal: la televisiva, on les telenovel·les 

i la ficció televisiva popular van portar el personatge fatal fins a l‘extrem, dotant-la de la 

perversitat més exagerada i convertint-la en l‘antagonista fatal de totes les seves 

manifestacions. 
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CAPÍTOL IV.  

ANTECEDENTS CULTURALS DE LA DONA FATAL INDUSTRIALITZADA 

 

 

IV.1. LA IMPORTÀNCIA CULTURAL DEL SEGLE XIX EN LA 

CONSOLIDACIÓ DE L’ESTEREOTIP FATAL. 

 

IV.1.1. La dona fatal a la literatura 

 

La literatura, considerada com  un dels productes culturals més expandits al llarg 

dels segles gaudeix d‘un fluix incessant de material susceptible de ser portador d‘estereotips 

de gènere. El motiu no és altre que la presència constant de la dona al bell mig de la història 

de la literatura.  

 

La figura femenina ha estat, des dels inicis de la literatura escrita, una font 

d‘inspiració per a l‘escriptor-poeta; la dona ha actuat com a musa sense precedents 

relacionada amb l‘amor i les passions humanes. 

Des del naixement de l‘amor cortès contingut als escrits dels trobadors, fins a la literatura 

més recent, la figura femenina té una presència constant en les obres. És fàcil trobar 

al·lusions a les passions virtuoses de les dones, a l‘amor, a allò quotidià o simplement a la 

presència subordinada enfront l‘home, a la misogínia o l‘odi a les dones o simplement la 

seva presència en els tòpics més comuns de la literatura popular. 

 

Com a portadora de producte cultural, la literatura suposa un àmbit d‘estudi molt 

important en el nostre treball de recerca, ja que ens permet observar com la presència 

d‘estereotips ha estat constant en les diverses manifestacions culturals i com aquestos han 

suscitat l‘estandarització de conceptes, com ho és el nostre objecte d‘estudi: la dona fatal. A 

banda, el caràcter històric i tradicional de la literatura i la seva existència anterior al 

naixement d‘ Indústries Culturals com a tal, ens permetrà observar com el fenomen de l’ 

estandarització (Adorno,1954) ha esta present abans del naixement de les II.CC, però no ha 

estat explotat a nivell teòric i amb benefici econòmic fins al naixement d' aqueste
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IV.1.2.Orígens i primeres aparicions 

 

 Per parlar de la dona fatal a la literatura és necessari citar a Mario Praz (1999) i el 

seu llibre La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica on l‘autor assenyala que sempre 

han des de sempre han existit dones fatals en la literatura i en la mitologia i, per tant, en la 

societat on, si no habituals, sempre s‘han oferit ―exemples més o menys perfectes de 

feminitat prepotent i cruel‖ (Praz, 1999:346). 

L‘existència d‘aquest tipus de dona es troba present en molts dels mites clàssics, des de 

Lilith o Pandora, fins a Cleopatra, Semiramis o Artemisa, però de manera anecdòtica, sense 

les accepcions que adquirirà l‘estereotip segles més tard (Praz, 1999:348). És a dir, aquestos 

mites ens mostren una dona les característiques de la qual s‘adapten en major o menor 

mesura a les característiques formals d‘una femme fatale posterior. Segons les exposicions de 

l‘autor citat, podem entendre que:  

 

 Siempre ha habido mujeres fatales en el mito y en la literatura, 

porque mito y literatura no hacen más que reflejar fantásticamente 

aspectos de la vida real y la vida real ha ofrecido siempre ejemplos 

más o menos perfectos de femenidad prepotente y cruel (Praz, 1999: 

32). 

 

No obstant, això, no podem parlar d‘un estereotip consolidat, o almenys 

característic i repetitiu fins a l‘arribada del segle XIX i l‘aparició del primer romanticisme, 

on la imatge d‘aquest tipus de dona comença a ser un element constant en les 

manifestacions literàries. Les fonts ens confirmen que en la primera part del romanticisme, 

fins aproximadament la meitat del segle XIX existien bastants dones fatals a la literatura9, 

però no existeix el tipus de dona fatal com un estereotip consolidat, assemblant-se a l‘heroi, 

per exemple, que ja es considerava un clixé establert i identificable a les obres romàntiques i 

anteriors. (Praz, 1999).  

 

                                            
9 En aquest periode podem trobar exemples de dones malvades i perturbadores que implanten el temor i la 
maldad al seu voltant, com és el cas, per exoemple del personatge de la comtessa Adelaida de Goethe, a l‘obra 
Götz von Berlichingen, que ja començava a esbosar les primeres petjades del que seria un carácter 
maquiavèlic i fatal de la dona a la literatura romàntica.  
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 La diferència fonamental entre les representacions clàssiques i posteriors no és altra 

que l‘ interès que suscitaven les pròpies imatges; en l‘antiguitat clàssica els mites 

representen una dona cruel fruit de la influència de les doctrines moralistes i d‘altres fets 

quotidians, que expliquen en part com es vivia en la societat del moment, on ja poden 

trobar els primers indicis de misogínia. Les posteriors, malgrat que també reflecteixen un 

stile of life, estan assentades sobre una literatura que busca, en part, denigrar la imatge 

femenina com a resposta a la por que suscita la escassa però creixent importància i 

presència social femenina. Trobem també en la literatura romàntica trets ben significatius 

de la misogínia, però aquestos mengen de la mà dels canvis socials10.  

 

 Sense dubte, és en aquesta època de canvi literari on l‘estereotip en qüestió 

adquireix rellevància i consolida una personalitat pròpia que anirà estandaritzant-se a 

mesura que passen els anys i les aparicions hi són més abundants. Fins a aquest moment, 

podem parlar de repetició esporàdica de la imatge, més o menys abundant en funció de 

l‘època11, però no d‘un estereotip i molt menys d‘un procés d‘estandarització, ja que és en el 

context romàntic on es consoliden una sèrie de variants contextuals que permetran 

l‘estereotipació formal de la dona fatal i, per consegüent, el procés d‘estandarització que 

pretenem analitzar. Malgrat que serà el cinema del segle XX qui assentarà les 

característiques definitives de la dona fatal com a producte cultural, la literatura d‘aquesta 

època suposa tot un avanç pel que fa a la germinació de l‘estereotip a l‘àmbit cultural. 

(Dijkstra, 1994).  

  

 Les característiques que donen sentit al nou moviment i permeten la sostenibilitat 

de l‘estereotip en aquest context romàntic són les següents: 

 

 La llibertat de creació front als cànons del neoclassicisme, que permeten que 

l‘autor recerque la inspiració en altres fonts allunyades de la perfecció clàssica i 

la versemblança i deixe de banda la intenció didàctica dels principis clàssics.  

 

                                            
10 Recordem que a finals del segle XVIII té lloc la Revolució francesa, que suposa un canvi radical en 
l‘organització social i significa l‘accés femení a les institucions. D‘altres com Shakespeare, en el 1607, feien 
al·lusió a aquest tipus de dona ressorgint la imatge de la mítica Cleopatra, en la seva tragèdia Aurelio y 
Cleopatra. 
11 John Milton ja fa ver ressorgir la imatge de la dona fatal amb la seva novel·la Sanson Antagonista (1671) on 
mostrava una Dalila descarrilada i més bé estúpida, però incessablement temptadora i atractiva.  
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 El subjectivisme i l‘individualisme adquireixen importància, front a les regles 

acadèmiques. Es dona importància a l‘originalitat, pel que comencen a sorgir 

nous gèneres i subgèneres que, en moltes ocasions combinen la tragèdia amb 

allò còmic. 

 L‘exaltació dels sentiments es converteix en quelcom present, tant l‘amor com 

l‘odi, el dolor o la felicitat són exaltats pels autors de l‘època. D‘aquesta manera, 

podem trobar obres on la dona es venerada front obres on l‘odi a la dona 

genera els primers detalls del que serà la consolidació de la femme fatale en la 

literatura romàntica. 

 La imaginació i la fantasia cobren protagonisme, generant així nous contextos 

on crear noves maneres d‘expressió, moltes vegades recreant móns passats   

(torna al món mitològic, a L‘ Edat Mitjana...). 

 

Però, tal vegada, la característica més rellevat del sorgiment del Romanticisme és la 

importància de l‘instint front a la raó (tan venerada en èpoques passades), que s‘enfronta 

amb la pau i l‘equilibri i genera situacions límit i tensions. És aquesta característica la que 

obri les portes per a l‘entrada de l‘estereotip de la dona fatal, ja que es trenca amb 

l‘harmonia i es presenten les dones més malvades i perverses conegudes, de vegades 

vorejant allò demoníac i maligne, fruit de les quimeres masculines, de la misogínia o l‘odi a 

les dones que es respira en l‘època, de la por masculina a la posició creixent femenina i a la 

seva tímida però patent consciència en la societat (Dijkstra, 1994).  

 

 Al parlar dels orígens de la dona fatal en la literatura no podem deixar de nomenar 

Goethe, per ser un dels precursors d‘aquesta imatge en les lletres del segle XIX. La seva 

obra més característica és la tragèdia Fausto (1809) per ser de les primeres obres del segle 

XIX, on la utilització del personatge clàssic d‘Helena d‘Esparta recupera les seves 

característiques mitològiques i amb la bellesa i atractiu que caracteritza aquest estereotip, 

recrea a la seva obra teatral tot un panorama de malícia femenina on el protagonista de 

l‘obra és víctima de la bellesa de la seva estimada, que el portarà a la mort. (Praz, 1999). 

Una altra manifestació de la dona fatal que trobem de la mà de Goethe és la de la comtessa 

Adelaida, personatge de l‘obra Götz de Berlichingen (1779), que actua impulsada per l‘ambició 

i utilitza la seva bellesa per a provocar desgràcies i traïcions en els homes del seu voltant. A 

més, en aquesta obra, Goethe retorna a la literatura el dualisme de l‘etern femení, arrelat a 
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la cultura clàssica i al cristianisme representat pels artistes plàstics de final de segle com la 

dicotomia d‘ Eva/Maria, el mal i el bé, el pecat i la puresa (Bornay, 1990:118). Ho fa amb el 

personatge de Maria, jove devota i humil, honesta i dolça, que actua com a germana del 

protagonista. (Praz, 1999; Allen, 1983).  

 

 Evidentment, l‘obra de Goethe és un clar exemple de com s‘introdueix el mite de la 

dona fatal com a tòpic recurrent en la literatura romàntica del segle XIX. Són moltes les 

anotacions que hi podem fer i molts els escriptors i dramaturgs per citar, motiu pel qual, es 

mereix un nou apartat que tracte amb detall la presència i l‘evolució de l‘estereotip i la seva 

adaptació estandaritzada. 

 

 Encara que les primeres aparicions de la dona fatal a la literatura romàntica 

apareixen d‘una manera desestructurada en tant en quant no existeix un patró establert que 

condicione la seva presència, si que podem detectar una certa tradició entre els personatges 

femenins que començaren a aparèixer en la literatura romàntica i que suposaven el resorgir 

del mire clàssic. Seguint les investigacions de Mario Praz, podem llegir que:  

 

Puede trazarse una linea de tradicion entre las figuras de mujeres 

fatales desde el primer romanticismo. En forma esquemàtica se 

podría decir que a la cabeza de esta linea está Matilde de Lewis, que 

se desarrolla, por un lado, como Vélleda (Chateaubriand) y 

Salammbó (Flaubert); por otro lado, como Carmen (Mérimée), 

Cecily (Sue) y Conchita (Pierre Louys) (Praz, 1999: 352) 

 

 Es tracta, com podem observar, d‘una esquematització un tant arbitrària però que a 

l‘hora gaudeix d‘un significat interessant que ens permet establir certs trets de conjunt, a 

saber, la relació estereotípica que aquestos personatges (re)presenten al sé dels inicis de la 

literatura romàntica. Aquesta classificació que ens planteja l‘autor es converteix en un punt 

de partida interessant si pretenem analitzar quines son les relacions entre els personatge de 

la dona fatal i quin és el procés d‘estandarització que ha patit al llarg dels anys.  
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IV.1.3. Estandarització del concepte i fonts primàries  

 

Desprès de parlar dels orígens que donen sentit a l‘assentament de l‘estereotip de la 

dona fatal a la literatura romàntica i posterior, cal mencionar la manera en que l‘estereotip 

es converteix en un recurs molt present en aquest tipus de literatura. El motiu, com hem 

comentat, deriva de les necessitats socials, els nous canvis i la crida incessant masculina 

front al pànic per un creixement social de les dones. Desprès de les primeres 

manifestacions, l‘estereotip fatal està quasi omnipresent en aquesta literatura. Malgrat que 

cada obra adapta la història i els personatges a les necessitats de redacció, no podem oblidar 

que ràpidament s‘assenten les característiques que configuren un estereotip ja consolidat, 

repetit fins la sacietat en aquestes peces literàries. Ens trobem, doncs, davant del primer 

procés d‘estandarització evident. Els autors són conscients de l‘èxit en la utilització del 

clixés, ja que al fer ressò d‘un saber ja conegut, juguen amb l‘avantatge front a la 

introducció de nous imaginaris.12 Amb l‘anàlisi que plantegem donarem conformitat a 

aquesta afirmació i demostrarem com -conscient o inconscientment- el producte femení 

que caracteritza aquestes obres s‘allunya d‘allò genuí i no és més que un conglomerat de 

variables que alteren a petita escala l‘essència d‘un mateix personatge.  

 

La mostra que dóna suport a l‘anàlisi de la presència de la dona fatal a la literatura 

romàntica i posterior es composa de trenta dones fatals extretes d‘obres rellevants d‘aquest 

període. La primera obra data de l‘any 1772, anys abans de l‘inici del segle XIX i l‘ultima 

data de l‘any 187713. Es tracta, doncs, d‘una mostra que abraça el període de la literatura 

romàntica però que s‘aproxima a obres literàries de l‘època naturista i realista, a l‘igual que 

simbolistes i decadentistes. D‘aquesta manera, podrem realitzar un anàlisi que contemple el 

desenvolupament idoni de l‘estandarització de l‘estereotip, observant com ha estat present 

en la interrelació entre períodes literaris i el seu estat decadent a finals de segle.  

La selecció d‘aquestes obres naix del recorregut bibliogràfic fet a través dels escriptors de 

l‘època, vinculats amb el romanticisme i els moviments més influenciadors anteriors i 

posteriors amb ressò considerable. Pensem que és una mostra representativa, ja que abraça 

gran quantitat d‘obres d‘aquest segle, i que els personatges seleccionats són importants pel 

que fa al desenvolupament de l‘estereotip, ja que, com es comprovarà posteriorment, són 

                                            
12 Cal dir que aquest èxit deriva de les condicions socials de l‘època, ja que en èpoques posteriors es buscarà 
una genuïnitat que serà impossible aconseguir realment (degut als processos industrialitzats de la cultura). 
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els processos de l‘estandarització de la imatge tant en la pintura posterior com en el film noir 

dels anys quaranta i cinquanta   

 

IV.2. ANÀLISI DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA DONA FATAL A LA 

LITERATURA.  

 

IV.2.1. TIPUS DE DONES FATALS SEGONS LA IMATGE FÍSICA 

 

La imatge física de la dona fatal que es transmet a partir de la literatura romàntica i 

posterior es caracteritza per denotar uns trets físics i psíquics molt definits i perfilats en 

l‘imaginari de l‘època. Es tracta d‘una bellesa contaminada i perversa, obscura i mística que 

respon al caràcter malèvol que se li atribueix a aquest personatge. Vegem com els escriptors 

que alimenten aquest estereotip parlen de cabelleres llargues i abundants, colors rossos i 

textures suaus. Les fatals de la literatura romàntica són dones pàl·lides, amb pells clares i 

normalment, amb ulls transparents, cristal·lins, que evoquen el paradís, la temptació, el 

món del pecat. La mirada, pot ser, és un dels recursos que més han metaforitzat els 

escriptors d‘aquesta època els quals han transmet a través d‘ella els vicis i les perversions 

que turmentaven els homes i els abocaven al món del pecat. 

 

 IV.2.1.1. Segons l’expressió de la bellesa:  

 

Sabem que per a que un personatge femení es corresponga amb les característiques 

necessàries per considerar-se una dona fatal ha de comptar amb un grau important de 

bellesa que li permetrà dur a terme la seducció i la perversitat amb els homes. La bellesa 

física, natural, que es desprèn de la descripció del personatge serà un dels trets que 

aportaran continuïtat a la trama fatal i permetran que el personatge encaixe en el perfil 

mencionat. Però, aquesta bellesa no sempre està manifestada de la mateixa manera. És ben 

cert, doncs, que tota dona fatal literària gaudirà d‘un tipus de bellesa i serà descrita d‘una 

manera exaltada però dins d‘aquesta exaltació del caràcter bell hem pogut identificar més 

d‘una diferència. En trobem de belles extremes, dones idealitzades i perfectes físicament,i 
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d‘altres que tenen racionada la bellesa, que no són descrites seguint el cànon de bellesa 

imperant en l‘època però que s‘aprofiten d‘això per aconseguir els seus objectius. Tant 

d‘una manera com d‘una altra, tota dona fatal ha de gaudir d‘un grau de bellesa, malgrat que 

aquest grau, en algunes ocasions apareix com no normalitzat o bé s‘allunya d‘allò 

generalment admès, es tracta, en aquest últim cas, de la manifestació de la lletjor. 

 

Les belles fatals:  

El tòpic de la dona fatal ens parla de bellesa extrema, de dones ben elegants i 

atractives que enlluernen amb el seu esplendor. D‘aquesta bellesa extrema deriven les seves 

males gestes, les quals van encaminades a pervertir la vida tranquil·la i calmada dels 

personatges masculins protagonistes de les peces literàries. Un bon exemple d‘aquesta 

bellesa idealitzada, extrema, que caracteritza a aquestes fatals els trobem a l‘obra La muerte 

enamorada (Gautier, 1836) en la qual, el personatge protagonista, un sacerdot que es temptat 

pel sexe femení i dubta de la seva vocació eclesiàstica defineix la femme fatale, interpretada 

per Clarimonde, així: 

 

―...a través de mis párpados la veía relucir con los colores del prisma 

en una penumbra púrpura, como cuando se ha mirado al sol. ¡Ah, 

qué hermosa era! Cuando los más grandes pintores, persiguiendo en 

el cielo la belleza ideal, trajeron a la tierra el divino retrato de la 

Madonna, ni siquiera vislumbraron esta fabulosa realidad. Ni los 

versos del poeta ni la paleta del pintor pueden dar idea. Era bastante 

alta, con un talle y un porte de diosa; sus cabellos, de un rubio claro, 

se separaban en la frente, y caían sobre sus sienes como dos ríos de 

oro; parecía una reina con su diadema; su frente, de una blancura 

azulada y transparente, se abría amplia y serena sobre los arcos de las 

pestañas negras, singularidad que contrastaba con las pupilas verde 

mar de una vivacidad y un brillo insostenibles. ¡Qué ojos!‖. (Gautier 

1836: 4) 
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Podem observar com la fatal d‘aquesta obra respon al cànon de bellesa establert, 

atribuint-li qualitats com ―porte de diosa‖, cabells rossos i llargs similars als d‘un riu, pell 

blanca, ulls color verd mar i brillants.  

També a l‘obra de Prosper Mérimée ens trobem amb una dona d‘exòtica bellesa, malgrat 

d‘eixir-se‘n una mica del cànon pàl·lid i suau establert. Ens defineix Mérimée a la gitana 

Carmen amb aquestes paraules:  

  

―…una belleza extraña y salvaje, una cara que sorprendía al 

principio, pero que no se podía olvidar. Sus ojos, sobre todo, tenían 

una. expresión a la vez voluptuosa y bravía, que no he encontrado 

después en ningunamirada humana.‖ (Mérimée 1845:12) 

 

El personatge de Salomé a l‘obra d‘Oscar Wilde també es va caracteritzar per 

denotar una bellesa sublim, amb la qual va aconseguir dominar el seu context. En un dels 

diàlegs de l‘obra podem observar com Juan es dirigeix a Salomé i fa referència als seus ulls: 

―Por qué me mira con sus ojos dorados bajo sus párpados brillantes?” La seva bellesa es extrema, 

transmet pervrsitat,és perturbadora: ―Tu belleza me ha perturbado. Tu belleza me ha perturbado 

dolorosamente, y te he mirado demasiado” (Wilde, 1894: 24) 

 

A l‘obra Cleopatra de Rider Haggard podem trobar una minuciosa descripció del 

personatge de Cleopatra, el qual ha suposat un emblema estereotípic de dona fatal al llarg 

de la tradició literària. L‘autor descriu la reina egípcia així:  

 

“I looked upon the flawless Grecian features, the rounded chin, the 

full, rich lips, the chiselled nostrils, and the ears fashioned like 

delicate shells. I saw the forehead, low, broad, and lovely, the 

crisped, dark hair falling in heavy waves that sparkled in the sun, the 

arched eyebrows, and the long, bent lashes. There before me was 

the grandeur of her Imperial shape. There burnt the wonderful eyes, 

hued like the Cyprian violet-- eyes that seemed to sleep and brood 

on secret things as night broods upon the desert, and yet as the 

night to shift, change, and be illumined by gleams of sudden 

splendour born within their starry depths‖ (Haggard 1889:41). 
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Podem observar com la descripció física del personatge detalla amb cura els trets 

significatius del rostre d‘aquesta reina egípcia, tot i ressaltant el caràcter delicat i pur del seu 

rostre. La descripció física conclou fent referència a la sensualitat malèvola que denota el 

rostre de Cleopatra, indicant com el seu poder de seducció, derivat de la seva condició bella 

i atractiva, feia malbé els homes que l‘envoltaven:  

 

―For in her met all the splendours that have been given to woman 

for her glory, and all the genius which manbhas won from heaven. 

And with them dwelt every evil of that greater sort, which fearing 

nothing, and making a mock of laws, has taken empires for its place 

of play, and, smiling, watered the growth of its desires with therich 

blood of men‖ (Haggard 1889: 42) 

 

Cleopatra va ser, doncs, una icona de bellesa fatal que, des de la tradició mitològica i 

històrica, va assentar el caràcter atractiu però pervers de les fatals. La que fora la més bella 

entre les belles egípcies també va ser la seductora fatal, la mantis religiosa que es bevia la 

sang de les seves víctimes, la perversa sense escrúpols que va preferir morir abans que 

sotmetre‘s al càstig.14  

 

Dins de la categoria de les belles fatals deuríem recalcar la importància del 

personatge Carmen a l‘obra de Prosper Mérimée per suposar tot un conglomerat de 

característiques que recullen l‘essència de l‘estereotip fatal a la literatura.  L‘escriptor francès 

va donar vida en la seva obra a un personatge complex, seductor que suposa tot un referent 

tant el l‘àmbit tradicional de les dones fatals literàries com en el posterior reflex de 

l‘estereotip en altres àmbits15. Malgrat que el caràcter breu del relat i el seu estil directe i 

dinàmic no deixen lloc a una extensa descripció física, podem identificar breus referències a 

la bellesa extrema que caracteritzava la gitana Carmen. Segons Mª Elena Baynat Monreal al 

seu article El poder de la palabra y la mirada en Carmen de Mérimée la caracterització d‘aquest 

                                            
14 Malgrat que la tradició cultural i, sobretot, la literatura i la pintura s‘han encarregat de perfilar Cleopatra 
com un personatge extremadament seductor i atractiu, les últimes investigacions referents a aquest personatge 
històric parlen d‘una dona amb carència de bellesa física i recolzen la tesi que s‘ha promulgat envers el seu 
atractiu físic en la metaforització de la seva personalitat enamoradora d‘homes i perversa fins la sacietat.  
15 El personatge de Carmen al qual va donar vida Prosper Mérimée no solament va quedar establert com un 
estereotip fatal en la literatura sinó que ha estat transvasat a altres àmbits culturals. Com veurem en apartats 
posteriors, Carmen ha encarnat un personatge que ha interessat molt a músics, pintors i cineastes i la seva 
essència de gitana diabòlica i seductora s‘ha mantingut al llarg de la tradició cultural.  
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personatge recau en la importància que es desprèn de la seva mirada i el seu poder 

persuasiu. Tal i com afirma l‘autora :  

 

―Carmen la mujer fatal, seduce con su extraordinario físico, que se 

reduce principalmente a su mirada, una mirada que habla y actúa: los 

ojos de la gitana son unos atributos fascinantes, misteriosos, 

poderosos y exóticos que sirven al personaje para comunicarse y 

para demostrar su superioridad sobre los demás.‖ (Baynat Monreal, 

2007). 

 

 Vegem com l‘autora centra tot el caràcter fatal sobre la mirada descrita de la gitana, 

fent ressò de la importància que l‘autor li ha donat a aquest tret físic.  

Així doncs, seguint amb la idea de anterior i centrant-nos en la importància de la bellesa 

derivada de la mirada de Carmen podem llegir les següents referències a l‘obra de Mérimée:  

 

―(….) elle avait de très grands yeux. Ses yeux étaient obliques, mais 

admirablement fendus (…) Ses yeux surtout avaient une expression 

à la fois voluptueuse et farouche que je n‘ai trouvée à aucun regard 

humain.(…) son oeil s‘injectait de sang et devenait terrible.‖ 

(Mérimée 1983: 195-197) 

 

Eixos ulls sobre els quals Mérimée va voler centrar la bellesa de Carmen resumeixen 

la característica de bellesa en les dones fatals literàries. Mirades provocatives i detonants 

que tenien el poder d‘enamorar i desenamorar, de persuadir i seduir, d‘estimar i odiar i, fins 

i tot, de matar. Cal dir que la mirada com a element de bellesa o com a metàfora de la 

concentració del caràcter seductor ha estat consagrada com el referent iconogràfic amb més 

força comunicativa. Tenint com a antecedent directe la descripció literària, el cinema va 

encarnar en les mirades de les actrius fatals tota la perversió del seu caràcter i anys després, 

la publicitat ha aconseguit que les mirades suposen una connotació comunicativa amb molt 

de pes en el camp de la persuasió. 

 

 



Capítol IV 

 74 

Les lolites o la bellesa infantil-angelical  

 
 Malgrat que una de les característiques més vinculades a l‘essència de la dona fatal 

és la bellesa extrema i la seducció explícita, hem pogut observar que no sempre la bellesa 

femenina es manifesta de la mateixa manera. En alguns casos, trobem que la bellesa 

femenina adquireix una dimensió de bellesa infantil mostrant la imatge del personatge amb 

rostres fins i delicats, amb somriures innocents i cares de nines. Podríem entendre que 

aquesta representació de la bellesa infantil, innocent, és un reflex de les posteriors lolites16. 

És el cas del personatge Naná, en la novel·la d‘Emile Zola (1840) del mateix nom. En ella, 

Naná actua com a personatge prototípic de dona fatal, tot servint-se d‘un rostre angelical, 

infantil i innocent que la caracteritza. L‘autor defineix la seva bellesa infantil com:  

 

―...muy alta, muy desarrollada en proporción a sus dieciocho años 

(...) su boquita roja y relucía en sus grandes ojos de un azul muy 

claro (...)túnica de diosa, con extensión a largo pelo rubio‖ (Zola 

1992:32) 

 

 

Lulú es un altre personatge que, a totes les versions conegudes, s‘aprofita d‘una 

bellesa quasi angelical, similar a la d‘un ésser angelical del qual desprès extrau tot l‘odi i la 

perversitat que la caracteritzen. Altres belles angelicals que hem identificat a la nostra mostra 

són Ana Karenina de Tolstoi, la qual és descriu a l‘obra com:  

 

―...cabellos largos y la frente despejada daban una aparente 

individualidad a aquel semblante de expresión minúscula, infantil, 

inquieta y concentrada sobre el arranque de la nariz‖ (Tolstoi 1999: 

232). 

 

                                            
16 Les lolites no són més que la representació de l‘erotisme i la sensualitat a través de les dones més joves, les 
quasi-xiquetes que comenten a convertir-se en dones i desperten l‘interès carnal i seductor en els homes. 
Encara que el terme lolita s‘utilitza desprès de ser publicada la novela amb el mateix títol de Vladimir 
Nabokov, ja en el segle XX (1955), podem trobar referències a aquesta belleza angelical i jove al llarg de la 
literatura romàntica.  
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La bellesa infantil, de vegades, va lligada a la bellesa extrema del personatge i no 

s‘entén com una característica independent, sinó que s‘encarna com un tret més que facilita 

l‘esplendor seductor del personatge.  

Tal i com podem observar en la descripció de Fantine a l‘obra Los miserables de Victor 

Hugo, la femme fatale és una dona extremadament bella i seductora a la qual se li atribueixen 

trets característics de la bellesa infantil. En paraules de Victor Hugo:  

 

―Fantina era uno de esos seres que brotan del fondo del pueblo (...) 

Fantina era hermosa. Tenía un rostro deslumbrador, de delicado 

perfil, los ojos azul oscuro, el cutis blanco, las mejillas infantiles y 

frescas, el cuello esbelto. Era una bonita rubia con bellísimos 

dientes; tenía por dote el oro y las perlas; pero el oro estaba en su 

cabeza, y las perlas en su boca‖. (Hugo 1862: 45)  

 

Podem observar com el dramaturg francès descriu a la que serà la femme fatale de la 

seva obra com un ésser seductor i carregat de bellesa perceptible però a l‘hora angelical i 

infantil (―mejillas infantiles i frescas‖) i ens aproxima a un imaginar de bellesa innocent i 

pura que ens recorda més a una noia, a una criatura indefensa i pura que a una femme fatale 

consagrada.  

 

 

La lletjor fatal 

 
La literatura que hem analitzat ens sorprèn amb una característica innovadora front 

al tòpic tradicional de la dona fatal Hem pogut observar que la condició de bellesa en les 

fatals literàries no és una característica sine qua non sinó que aquesta absència d‘allò bell en la 

descripció física dels personatges assumeix una dimensió tipològica més i es converteix en 

un recurs repetit en diverses obres.  

 

La bellesa inapreciable o no normalitzada existeix en aquestes obres, malgrat que 

s‘allunya del tòpic tradicional de dona fatal. Així doncs, la utilització d‘aquesta característica 

deriva de la necessitat de presentar el personatge femení com un ogre o un càstig per a 

l‘home. Si la misogínia que comença a consolidar-se en el context d‘aquestes obres suposa 
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l‘odi directe a la dona, la representació de la seva lletjor buscarà no solament representar la 

part més perversa de la dona, sinó també posar èmfasi al seu caràcter endimoniat i dolent 

que atemoria la figura masculina.  

Hem pogut identificar la lletjor com a expressió paradoxal de la bellesa de la dona 

en dos exemples dels seleccionats: Un d‘ells es el personatge femení de El diablo enamorado 

(Cazotte, 1772), on Biondetta, fruit de l‘ambigüitat sexual que la caracteritza, se‘ns presenta 

com una dona freturosa de bellesa. Malgrat la seva absència de bellesa física, Biondetta és 

un personatge dotat amb la seducció més característica de les dones fatals literàries. La 

representació de la temptació diabòlica a l‘obra de Cazotte es mostra, en primer lloc una 

femme fatale amb cap de camell i poc a poc evoluciona adquirint rostres més simpàtics i 

agradables (un gos alegre, un jove ajudant...) fins que aquesta lletjor simbolitzada amb 

figures de ficció caracteritzades, acaba mutant en el personatge bell que seduirà a la víctima 

de l‘obra. Biondetta no és més que el propi diable que adquireix dimensions diverses per a 

seduir els cortesans que l‘han invocat. Així doncs, vegem que la lletjor en aquest cas no 

solament recau en alguna de les imatges que encarna Biondetta –el diable- sinó que va més 

enllà i suposa una lletjor de l‘ànima, una barreja entre allò impur i allò malèfic, la 

representació, en definitiva, del diable en forma de dona.  

 

Tal i com aclama Don Álvaro a l‘obra de Cazotte, la falta de bellesa de Biondetta 

suposa un obstacle a l‘hora d‘ entregar-se a ella:  

 

―¡Ah, Biondetta –me decía a mí mismo–, si no fueses un ser 

fantástico, si no fueses aquel espantoso dromedario! Pero ¿por qué 

impulso me dejé llevar? He vencido el miedo; extirpemos un 

sentimiento más peligroso. ¿Qué ternura puedo esperar de ella?‖ 

(Cazotte 1776:12). 

 

La imatge femenina, que en aquest cas és representada per l‘ànima del propi diable 

no gaudeix d‘un rostre atractiu sinó que, com podem llegir en les paraules de Don Álvaro, 

es tracta d‘un ―espantoso dromedario‖ que malgrat aquesta imatge escassament atractiva ha 

aconseguit enamorar el personatge masculí. Malgrat que la lletjor està present en aquest 

relat de Cazotte, hem d‘assenyalar que, a mesura que avança la trama narrativa, el 
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personatge de Biondetta acaba convertint-se en un ésser atractiu, encara que el seu caràcter 

diabòlic i pervers es respira en cadascuna de les descripcions de Cazotte.  

 

Un altre exemple del recurs de la lletjor per a representar a les fatals literàries 

apareix a l‘obra  Mademoiselle de Maupin de Gautier (1835) on la dona, arrel de la masculinitat 

ambigua amb la que és personificada per exaltar la situació femenina front el poder social 

masculí, representa un imaginari paradigmàtic entre la bellesa femenina, la masculinitat i la 

ambigüitat tot i recalcant el poder d‘aquesta ambigüitat en l‘obra.  

 

Vegem doncs, com la lletjor com a expressió de la bellesa va de la mà de l‘ambigua 

en la sexualitat dels personatges o la seva masculinitat. És, doncs, una manera d‘intercanvi 

de les parts entre els personatges, una relació directa entre els trets més significatius 

d‘aquestes i les diferències que hi poden presentar. La bellesa per tant, és un element que 

estandaritza al prototip de la dona fatal tot i aportant-li el grau de seducció que requereix 

cada obra. Serà aquesta característica, junt a la resta que anem a analitzar, les que 

configuraran un imaginari de la dona fatal entre els escriptors de l‘època romàntica.  

 

 

IV.2.1.2. Segons la manifestació de la feminitat:  

 

Puig que el personatge que ens interessa és la dona fatal, òbviament sempre s‘ha de 

donar per fet la pertinència al sexe d‘aquest personatge. Però aquesta característica fixa que 

plantegem va més enllà de la categorització com a dones. Quan parlem de la característica 

―sexe‖ ens referim a la manera en la que l‘autor transmet la pertinència a aquest gènere, és a 

dir, com identifica als personatges femenins en graus de major o menor correspondència al 

seu gènere i com adorna la seva sexualitat en funció dels interessos de l‘obra.  

 

Les dones fatals masculines 

El sexe femení és el centre d‘aquest estudi i, per això, també ho es dels personatges 

que analitzem. Però la manera de representar la pertinència al gènere femení és distinta en 

cadascuna de les obres analitzades. Per regla general, la dona fatal se‘ns mostra com una 

dona ben femenina, amb els trets més significatius que es poden imaginar d‘aquesta 
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feminitat. Totes són dones ben definides, amb molta elegància i feminitat, dones molt fines, 

delicades i subtils. Aquestes dones encarnen l‘estereotip de dona ideal des del punt de vista 

de la seducció; són atractives, esveltes, belles i de vegades, fins i tot, exuberants. La variant 

aplega quan trobem dones caracteritzades per ser més bé masculinitzades. Un cas ben 

representatiu es el de Mademoiselle de Maupin, a l‘obra del mateix nom de Gautier (1836). 

Aquest personatge abandona la feminitat i adquireix vestimentes i expressions quotidianes 

del sexe masculí per apropar-se als homes i saber com són realment. Aquesta dona se‘ns 

presenta amb trets masculinitats, malgrat que amaga sota la seva masculinització una gran 

bellesa. En aquesta obra de Gautier, s‘aprecia la situació absurda que les dones de l‘època 

vivien a l‘espera de ser despossades.  

 

Fantine, a Los miserables de Victor Hugo (1862) també adquireix una imatge física un 

tant masculinitzada però en aquest cas no és fruit de la curiositat i la ment malèvola, sinó 

que és degut a la pobresa i a la necessitat de passar desapercebuda en diversos punts de la 

història. Fantine, que al principi de l‘obra es descriu com : “(..) hermosa. Tenía un rostro 

deslumbrador, de delicado perfil, los ojos azul oscuro, el cutis blanco, las mejillas infantiles y frescas, el cuello 

esbelto. Era una bonita rubia con bellísimos dientes; tenía por dote el oro y las perlas;pero el oro estaba en 

su cabeza, y las perlas en su boca”, acaba aproximant-se al rostre masculinitzat per pertànyer a 

una classe social baixa, que en alguns moments de l‘obra, l‘obliga a vestir robes més pròpies 

d‘un home que d‘una bella i bonica femme fatale.  

 
 

Els trets lèsbics fatals 

Un altre grau en que se‘ns presenta la feminitat a les obres és a través de la 

manifestació de trets lèsbics en les personatges. Se‘ns insinua que Clara, en El jardin de los 

suplicios, de Mirbeau (1899) manté relacions lèsbiques amb la seva companya i amiga Annie, 

relacions de les quals s‘assabenta el protagonista del relat a la seva tornada d‘un viatge per 

Indoxina. Clara, descrita per Mirbeau com: “Una deliciosa criatura, de enorme cabellera rubia y de 

ojos verdes, con reflejos de oro como los ojos de las fieras.” (Mirbeau 1899:63) es mostra com un 

personatge misteriós, enigmàtic, capaç d‘embolicar al protagonista en la seva ànsia per 

descobrir nous móns i, a l‘hora, aquest enigmàtic caràcter es relaciona amb les relacions 

lèsbiques que s‘insinuen al llarg de l‘obra entre Lady Clara i la seva companya i amiga 

Annie.  
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També Lesbia, protagonista de la novel·la Lesbia Brandon de Swinburne (1877)17 on 

la temàtica lesbiana adquireix grans dimensions, aplegant a punts andrògins i incestuós 

entre personatges. De nou és protagonista la senyoreta Maupin a l‘obra de Gautier la qual, 

com hem citat prèviament es transvesteix d‘home i dona indistintament segons l‘objectiu 

que persegueix. Així, desprès de mantenir relacions sexuals amb l‘home, busca la sacietat 

sexual amb una dona, mostrant així els trets lèsbics més evidents de la literatura de l‘època. 

Al següent fragment podem veure clarament la referència subtil a l‘escena lèsbica:  

 

―Au lieu de retourner dans sa chambre, elle entra chez Rosette. Cequ’elle y dit, 

ce qu’elle y fit, je n’ai jamais pu le savoir, quoique j’aie fait les plus 

consciencieuses recherches. Je n’ai trouvé ni dans les papiers de Graciosa, ni dans 

ceux de d’Albert ou de Silvio, rien qui eût rapport à cette circonstance singulière 

: bien que sa maîtresse n’eût pas couché cette nuit-là avec son amant, le lit était 

rompu et défait, et portait l’empreinte de deux corps. De plus, elle me montra 

deux perles, parfaitement semblables à celles que Thédorore [Maupin] portait 

dans ses cheveux en jouant le rôle de Rosalinde. Elle les avait trouvées dans le lit 

en le faisant. Je livre cette remarque à la sagacité du lecteur, et je laisse libre d’en 

tirer toutes les inductions qu’il voudra ; quant à moi, j’ai fait là-dessus mille 

conjectures, toutes plus déraisonnables les unes que les autres, et si saugrenues, 

que je n’ose véritablement les écrire, même dans le style le plus honnêtement 

périphrasé.” (Gautier 1876: 380) 

 

 

Les ambigües fatals:  

L‘ultima variant que hem identificat dins de l‘expressió del sexe es l‘ambigüitat. 

Entenent l‘ambigüitat com una manera de confondre la sexualitat del personatge (tat en 

l‘interior de la història com per al lector) hem detectat un cas a l‘obra El diablo enamorado, de 

Cazzotte (1772) on el personatge de Biondetta (o Biondetto, en els inicis de la novel·la) que 

acaba sent una sílfide, apareix com un ésser ambigu per a Álvaro, que dubta del seu amor 

per desconfiar de la sexualitat d‘aquesta.  

                                            
17 Malgrat que l‘obra es creu que va estar escrita al voltant del 1877 de manera anònima, no va ser fins a l‘any 
1952 quan se li va atribuir a Swinburne l‘autoria d‘aquesta novel·la eròtica.  
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La senyoreta Maupin a l‘obra Mademoiselle de Maupin de Gautier expressa lliurement 

la seva condició ambigua, el seu caràcter indefinit front a la sexualitat. Com ella mateixa 

afirma:  

 

―En realidad ni el uno ni el otro de estos dos sexos es el mí; no 

tengo ni la sumisión imbécil, ni la timidez, ni las pequeñeces de la 

mujer; no tengo vicios de los hombres, su desagradable crápula y sus 

tendencias brutales:-Pertenezco a un tercer sexo aparte y sin 

nombre‖ (Gautier 1876: 352). 

 

La senyoreta Maupin es proclama, per tant, com un ésser androgin, la sexualitat de 

la qual està indeterminada. Aquest personatge es caracteritza a ella mateixa amb cos i ànima 

femenina però força i esperit masculí, segons ella mateixa abandera al relat: “ tengo demasiado 

o no lo suficiente de uno y del otro como para poder emparejarme con alguno de los dos”. És evident 

doncs, l‘al·lusió platònica al tercer sexe però cal remarcar que la senyoreta Maupin no 

respon a l‘androgisme essencial sinó que es tracta d‘una dona que juga a disfressar-se 

d‘home per a poder obtenir la llibertat tan anhelada i poder conèixer món.  

 

Vegem doncs com la manera de referir-se a la pertinència al gènere és diferent en 

cadascuna de les obres. Així, la similitud entre l‘ambigüitat i la masculinitzacio (el cas de 

Mademoiselle de Maupin front al de Biondetta) són similars i, a més, acaben alimentant 

històries molt similars entre elles. Es tracta, doncs, d‘una manera d‘estandaritzar la 

feminitat de les dones fatals, aportant-los característiques classificadores dintre de l‘element 

inicial de la pertinència al gènere 

 

 

IV.2.1.3. Segons la manifestació de l’atractiu:  

 

L‘atractiu es l‘arma letal més significativa de la dona fatal. Sense aquesta 

característica, la dona no aconseguiria seduir les seves víctimes per tal d‘aplegar als seus 

objectius. Però, la manera d‘entendre la capacitat d‘atracció es distinta entre els autors de 

l‘època. En molts casos, les armes d‘atracció de les que gaudeix la dona fatal suposen una 
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atracció letal per a la víctima, que es converteix en susceptible de la fatalitat de la dona. És 

el cas D‘Adelaida, en Götz von Berlichingen de Goethe (1779), la qual, amb les seves armes 

d‘atracció fatal acaba guanyant-se la confiança del tinent, dominant-lo i enverinant-lo 

finalment. També Clarimonde en La muerte enamorada (Gautier, 1836) utilitza les seves 

armes de manera fatal, quasi aconseguint que el sacerdot oblide els vots i l‘anima per a 

poder continuar alimentant-se de la seva sang. A l‘obra de Gautier es pot llegir:  

 

―Una gota, sólo una gotita roja, un rubí en la punta de mi aguja... 

Puesto que aún me amas no moriré... ¡Oh, pobre amor!, beberé tu 

hermosa sangre de un púrpura brillante. Duerme mi bien, mi dios, 

mi niño, no te haré ningún daño, sólo tomaré de tu vida lo necesario 

para que no se apague la mía. Si no te amara tanto me decidiría a 

buscar otros amantes cuyas venas agotaría, pero desde que te 

conozco todo el mundo me produce horror. ¡Ah, qué brazo tan 

hermoso, tan perfecto, tan blanco! (..) Finalmente se decidió, me dio 

un pinchacito y empezó a chupar la sangre que salía. Apenas hubo 

bebido unas gotas tuvo miedo de debilitarme y aplicó una cinta 

alrededor de mi brazo después de frotar la herida con un ungüento 

que la cicatrizó al instante.‖ (Gautier 1876:192) 

 

Podem observar, doncs, com Clarimonde es refereix a la seva atracció fatal posant 

de manifest la necessitat que té de beure la sang del sacerdot per a continuar viva.  

Com no, cal citar el personatge de Lulú, en totes les seves adaptacions, que a través de la 

seva atracció fatal sedueix i sembra la mort al seu pas. Tant en l‘obra El espíritu de la tierra 

(1895) com en La caja de Pandora (1901) Lulú representa l‘encarnació del mal, del pecat i la 

luxúria, recollint sobre la seva persona totes les característiques aferrades a l‘estereotip més 

cruel de dona fatal. 

 

Carmen, la gitana de Mérimée, gaudeix d‘un poder d‘atracció brillant, tant física com 

psicològicament. Aquesta unió de bellesa extrema amb seducció nata generen un complex 

escenari fatal al que pocs homes poden resistir-se. El propi autor parla de les armes 

d‘atracció fatal de Carmen i diu d‘elles que : ―Yo hubiera deseado que tuviera miedo y me pidiera 

perdñn pero aquella mujer era un demonio” (Mérimée 1845:39). 
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No podem deixar de anomenar el perosnatje de Cécily a l‘obra Los misterios de París 

de Sue. Aquest personatge encarna tot el carácter pervers però atractiu que es pot atribuir a 

un personatge literari. La seva capacitat de seducció és tal que acaba confonent-se amb la 

perversitat més cruel. A l‘obra de Sue, podem llegir aquest fragment que clarifica el Grau 

d‘atracció fatal del personatge:  

 

―Esta gran criolla, esbelta y carnosa a la vez, vigorosa y ágil como 

una pantera, era el modelo encarnado de la sensualidad ardiente que 

tan solo se enciende en los fuegos de los trópicos. (…) Esos 

vampiros encantadores que, embriagando a su víctima con una 

terrible seducción, absorben hasta la última gota de oro o sangre 

(….). Así es Cécily…en vez de lanzarse sobre su presa y soñar solo, 

como sus semejantes, en aniquilar lo más rápidamente posible una 

vida y una fortuna más, Cécily, lanzando sobre sus víctimas su 

mirada magnética, comenzaba por atraerlas poco a poco hacia si 

torbellino abrasador, que parecía emanar de su ser; después 

viéndolas jadeantes, perdidas, sufriendo las torturas de un deseo 

insatisfecho, se complacía por un refinamiento de coqueteo feroz, 

en prolongar su delirio ardiente; luego, volviendo a su primer 

instinto, las devoraba con sus brazos homicidas. ―(Sue, 1845).   

 

En altres casos, les armes d‘atracció de les quals gaudeix la femme són utilitzades de 

manera més benèvola. Existeix un grau de diferencia entre l‘atracció fatal i l‘atracció 

benèvola (o amb fins socials i personals) que utilitzen altres personatges. En aquest segon 

cas, les dones fatals són igual d‘atractives però la seva atracció va dirigida a un joc en busca 

de l‘ascensió social, la riquesa o simplement la vinculació a la guerra de sexes, però obvien 

la fatalitat i no es caracteritzen per una atracció fatal. Marie, en Noviembre de Flaubert (1842) 

utilitza les armes d‘atracció benèvola, és a dir, actua com a fatal però coneixen els límits del 

fatalisme, sense acabar perjudicant de manera letal cap dels personatges que interactuen 

amb ella. Tant es així, que amb la seva atracció benèvola acaba provocant-se la seva pròpia 

mort, fruit de l‘exaltació de la seva pròpia histèria. Al següent fragment de l‘obra podem 

llegir les lamentacions del personatge de Marie, com e ten el seu fatalisme i com és 

conscient de les conseqüències d‘aquest: 
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―Dandis y rústicos, he querido saber si todos eran iguales. He 

probado la pasión de los hombres de manos blancas y gordas, de 

cabellos teñidos y pegados contra las sienes; he tenido adolescentes 

pálidos, rubios, afeminados como niñas que se morían sobre mí; 

también los viejos me han manchado con sus gozos decrépitos y he 

contemplado, mientras dormían, sus pechos orpimidos y sus ojos 

secos. Sentada en un banco de madera,en un cabaret de pueblo, 

entre un vaso de vino y una pipa de tabaco, el campesino también 

me ha abrazado con violencia; yo he sentido, igual que él, una alegria 

basta y fácil; Para volverlos más ardientes, a algunos me he 

entregado como una esclava, pero no por eso me amaban más; he 

tenido para necios, bajezas infames y ellos, en cambio, me odiaban y 

me despreciaban(...) Ni los pobres, ni los ricos, ni los bellos ni los 

feos, han podido sadisfacer el amor que les pedía; todos, débles, 

lánguidos, acachosos, abortos hechos por los paralíticos que el vino 

embriaga, que la mujer mata, temen a morir entre las sabanas como 

se muere en la guerra; no hubo uno  que se quedara después 

de la primera hora.(...) Muy bien, he sido reina, como se puede ser 

ahora... todo lo he dominado con la insolencia de mi belleza...‖ 

(Flaubert, 1842). 

 

Aquest fragment de l‘obra Noviembre ens permet visualitzar el sentiment de 

penediment d‘un personatge que, desprès d‘haver utilitzat la seva atracció física i el seu 

poder de seducció per a gaudir dels homes, ha acabat penedint-se de no aconseguir 

conquistar l‘amor. El personatge, en plena reflexió personal deixa entreveure que el seu 

atractiu ha estat útil per a gaudir del plaer carnal però que no li ha aportat la felicitat. Com 

bé resumeix el personatge de Marie: ― todo lo he dominado con la insolencia de mi belleza”. 

Aquesta frase tanca la conclusió del personatge, un personatge que és capaç de reconèixer 

que l‘ús del seu atractiu no ha estat una estratègia beneficiosa per a ella.  

 

En definitiva, podem destacar dos graus evidents en les armes d‘atracció femenina: 

les fatals, que no contemplen els límits entre el mal i allò pervers i maligne i les armes 
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d‘atracció benèvola que solen anar de la mà dels interessos personals de la personatge, que 

normalment busca l‘ascensió social, la riquesa o una millor qualitat de vida. Són aquestes 

armes d‘atracció i els distints graus de representació que s‘identifiquen un punt clau per 

poder definir dues tipus de dona fatal distints: La maligna, fruit de l‘ira incontrolada de 

l‘escriptor front al sexe femení i la dona fatal moderada, a través de la qual l‘autor 

introdueix la misogínia existent i menysprea l‘actitud femenina social, però assumint les 

limitacions humanes i tenint present un estil literari més realista.  

La vestimenta fatal:  

La manera de vestir és un element comunicatiu ben important, ja que a través de 

l‘estil i les modes es transmeten una sèrie de valors i les característiques que configuren la 

pertinència a un grup. Les dones fatals també han estat caracteritzades per la manera de 

vestir i d‘utilitzar les robes. Normalment sol atribuir-se l‘adjectiu d‘elegància a la dona fatal 

per considerar la roba com un element més de seducció. No obstant això, hem identificat 

que la manera de vestir a la dona fatal és un element que estandaritza la presència de la 

figura en la literatura, i, a més, estereotipa la seva imatge.  

 

Com sabem, l‘estil de vestir és un element molt característic de la dona fatal. 

L‘atreviment en les vestimentes, la insinuació, la fugida de les tradicionals robes 

recarregades i abundants són els primers trets per a intensificar l‘estil d‘una femme fatale. 

Aquesta característica tan evident cobra gran importància en el cinema, on la combinació 

d‘imatge i so, junt als canvis socials, permeten que la vestimenta siga un element d‘exaltació 

de la figura fatal femenina. Així doncs, en literatura és més difícil definir amb exactitud les 

variables que distingeixen la vestimenta entre unes dones i altres. Per aquest motiu hem 

identificat unes variables comuns a totes, en funció de la interpretació que hem fet de 

l‘obra. D‘aquesta manera, trobem que l‘elegància en la vestimenta és la característica comú i 

per excel·lència de totes les dones que configuren la nostra mostra. Són totes elles dones 

que, a través d‘un estil i d‘una moda marcada, exalten les seves virtuts físiques per mitjà dels 

vestits i complements de l‘època (barrets, túniques...).  

 

Un cas particular que mereix una menció és la provocació fatal a través de les 

vestimentes típiques d‘un personatge recreat. Ens referim, per exemple, al cas de Matilde en 

l‘obra El Monje de Lewis (1790), en la qual, la vestimenta de Matilde, que es representa 
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entre una mescla vampiresca i màgica, adquireix gran importància per l‘admiració i el poder 

que denota. En una descripció de Matilde a l‘obra, podem llegir que:  

 

―(...)Vestía una larga túnica negra en la cual estaban bordados en oro 

una variedad de carácteres indescifrables; se ciñe el talle cdon un 

cinturon de piedras preciosas en el cual se insertaba un puñal. El 

cuello y los brazos estaban descubiertos; en la mano sostenñia una 

varita de oro; los cabellos sueltos se expandían en desorden sobre 

los hombros; los ojos chispeaban con una terrible expressión; y todo 

su porte había sido creado para inspirar respeto, atracción y 

admiración a quien la contemplaba‖. (Lewis, 1796:32).  

 

Vegem com, la utilització de vestimentes poc convencionals –en aquest cas, el 

personatge està vestit per a simular una maga- també pot ser un detonant de la seducció 

fatal, ja que la manera en que les dones fatals de la literatura conjugaven la forma de vestir 

amb la seducció nata, representa un tret més de la seu caràcter seductor i pervers.  

 

Com hem dit, qualsevol dona fatal identificable sol vestir d‘una manera atractiva i 

provocativa –fins i tot en aquesta època-. Seria il·lògic enumerar un llistat amb totes les 

elegants i ben vestides fatals de la mostra, però per citar-ne alguna destacarem Cleopatra 

(Rider Haggard, 1889) o Carmen (Mérimée, 1847) l‘exotisme de la qual ha estat repetit fins a 

la sacietat en altres arts posteriors. 

 

Front a l‘elegància com a característica quasi comú entre les dones fatals, cal citar el 

travestisme, com un grau distint de posar de manifest la importància de la vestimenta de la 

dona fatal. Trobem travestisme en els personatges de Mademoiselle de Maupin i a 

Clarimonde. La primera d‘elles, com hem citat amb anterioritat busca aquesta eixida per tal 

de conèixer l‘essència masculina abans d‘enamorar-se. La segona, Clarimonde, utilitza el 

travestisme per confondre la seva víctima i aparentar un personatge que, realment, no li 

correspon. noms i autors inacabable. L‘ultima característica variable que hem seleccionat 

dins de la vestimenta es l‘ús de roba vinculada a la religió. Es el cas de Matilde en l‘obra El 

Monje, de Lewis (1790) que es vesteix de rector per poder seduir a Ambrosio, i l‘hora, 

destruir-li la vida.  
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Les mutacions fatals:  

Quan parlem de mutacions ens referim als canvis que adquireix el cos de la dona 

quan s‘apropa el final de l‘obra. En molts casos, vegem com la figura femenina es modifica 

fins adquirir formes i cossos pertinents al món de la fantasia o la mitologia. És el cas de les 

mutacions mitològiques. Biondetta, en El diablo enamorado (Cazotte, 1772) acaba mostrant-

se com una sílfide al final de l‘obra, malgrat que renuncia a la seva condició. El poema La 

belle dame sans merci, de John Keats (1819) també ens mostra una mutació en un ser 

mitològic, per afirmar al final del seu poema que el personatge és una Lamia, ésser de la 

mitologia amb mig cos de dona que sedueix i enamora als visitants per desprès aprofitar-se 

d‘ells, beure‘s la seva sang i destruir-los. 

 

Altres mutacions es relacionen amb el món del vampirisme, temàtica que va adquirir 

gran importància en la mateixa època que tractem i posteriors i de la qual es conserven 

multitud d‘obres de gran rellevància a la literatura contemporània. El cas més clarificador 

de vampirisme el trobem a l‘obra La muerte enamorada (Gautier, 1836), personificat per 

Clarimonde. Cal destacar un poema de Baudelaire de l‘any 1857 Les Métamorphoses des 

vampires amb el qual i malgrat no formar part de la nostra mostra, s‘inicia un fluix incessant 

en la literatura femenina vampiresca.  Una altra mutació que identifiquem en les dones 

fatals és la relacionada amb el món de la bruixeria. Els exemples no són abundats, però 

malgrat això, el cas de Matilde, en El Monje de Lewis (1790) es ben evident i clarificador.  

Ens ha paregut interessant fer ressò en les mutacions que pateixen algunes dones fatals al 

llarg de les històries. No obstant això, s‘ha pogut comprovar que aquestes mutacions són 

més bé escasses i que, la majoria de personatges femenins mantenen la seva figura fins al 

final, malgrat que si que pateixen evolucions psicològiques al llarg de les obres, com 

podrem comprovar en l‘anàlisi posterior.  
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IV.2.2. TIPUS DE DONES FATALS SEGONS LA SEVA PSICOLOGIA 

IV.2.2.1. Segons la seva personalitat  

 

Tota dona fatal que s'aprecie en una novel·la romàntica gaudeix d‘una personalitat 

sense precedents ben definida. Es tracta de dones amb coratge, que han estat capaços 

d‘obrir-se portes en una societat encara molt masculinitzada (recordem que és en el segle 

XIX quan tenen lloc els primers indicis de revolució femenina i lluita per la igualtat). 

Aquesta personalitat que va acompanyada d‘un temperament i d‘un caràcter s‘identifica 

fàcilment com una característica fixa en les dones fatals. Les personalitats estan molt ben 

marcades i ben definides pels autors, encara que la manera de presentar esta personalitat 

pateix alteracions d‘una obra a una altra. 

 

La dona fatal benèvola:  

Com hem comentat amb anterioritat, la personalitat fa referència al caràcter i 

temperament amb el que se‘ns presenta el personatge. Hem trobat diversos graus de 

personalitat entre els personatges analitzats: des de personalitats que s‘aproximen a la 

bondat, fins a personalitats infantils, segures, insegures i caracteritzades per la intel·ligència. 

Pel que fa als casos on s‘identifiquen personalitats benèvoles i aproximades a la bondat, 

destaquem el cas de Lamia, en el poema La belle dame sans merci, on el personatge es 

caracteritza per una personalitat dolça i familiar, un ésser pur i bondadós front a les 

víctimes que se li acosten. Malgrat que el final del poema ens deixa veure que aquesta 

personalitat sols busca enamorar els visitants i aconseguir que es queden amb Lamia, la 

manera de descriure la seva personalitat s‘aproxima a la bondat del personatge i sols 

interpreta la seva malícia al final de la història. Així ens ho mostra el fragment:  

 

―A mi lado ella se recostó,  

y cantó 

Una canción de las hadas(…).  

Ella me miró y me hizo el amor 

Con dulces quejidos‖  

(La belle dame sans merci.  

John Keats, 1819) 
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Al recull de poemes Las Flores del Mal de Baudelaire podem trobar referències clares 

a una de les seves enamorades, Jeane Duval, la qual apareix com a protagonista de la 

majoria de les seves creacions. Jeane, a qui van dirigits tots aquells poemes que parlen del 

desamor, la crueltat femenina i la seducció fatal es consolida com la receptora del poemari 

més extens de Baudelaire i malgrat que suposa l‘antagonisme de l‘amor de l‘escriptor, 

adquireix una personalitat benèvola, similar a la que s‘aprecia en la imatge femenina al 

poema de John Keats. Podem veure com el reflex de Jeane en l‘obra baudelariana es 

presenta inicialment com un personatge que sembla benèvol però que, a mesura que 

s‘acosta el final del poemari, assumeix funcions cada vegada més fatals.  

 

El primer poema que conforma Las flores del mal ja ens dóna un avanç de la imatge 

femenina que divulgarà Baudelaire; així doncs, podem llegir en La destrucción:  

 

―El demonio se agita a mi lado sin cesar; 

flota a mi alrededor cual aire impalpable; 

lo respiro, siento como quema mi pulmón 

y lo llena de un deseo eterno y culpable. 

 

A veces toma, conocedor de mi amor al arte, 

la forma de la más seductora mujer, 

y bajo especiales pretextos hipócritas 

acostumbra mi gusto a nefandos placeres. 

 

Así me conduce, lejos de la mirada de Dios, 

jadeante y destrozado de fatiga, al centro 

de las llanuras del hastío, profundas y desiertas, 

 

y lanza a mis ojos, llenos de confusión, 

sucias vestiduras, heridas abiertas, 

¡y el aderezo sangriento de la destrucción!‖ 

 

(Baudelaire:  

Les Fleurs du mal. 1857) 
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Nora, el personatge de Casa de muñecas d' Ibsen (1879) també és presentat amb una 

personalitat benèvola. Es tracta d‘una dona encantadora, involucrada amb la seva família i 

els seus fills, que es desviu pel benestar dels demés. Aquesta personalitat anirà degenerant-

se al llarg de la història on, Nora, fruit d‘una catàrsis i desprès d‘una mítica portada (que 

s‘ha repetit posteriorment en moltes escenes del cinema) es consagra com a dona fatal per 

insinuar el trencament amb els valors d‘una societat patriarcal.  

 

La fatal malèvola:  

La personalitat benèvola no és la més abundant entre les dones fatals, encara que ha 

estat un recurs reconegut entre els autors de l‘època. Pot ser, la personalitat més abundant 

entre les nostres dones fatals es malèvola, que caracteritza tant a Adelaida (Fausto, 1809) i 

Clarimonde (La muerte enamorada, 1836) com a la mítica Lulú (en totes les seves versions), a 

Salomé, Fedra (en Phoedra, de Swinburne) Carmen (Mérimée, 1847) Madame Bovary o Conchita 

(La femme et le pantim, 1898). 

Són aquestes dos personalitats les més destacades entre els personatges que hem 

seleccionat, però hi existeixen altres variants en la personalitat que malgrat que sorgeixen 

d‘aquestes, mereixen ser citades per detectar similituds entre elles.  

 

 

Altres personalitats fatals:  

En aquest apartat ens referim a personalitats infantils, allunyades d‘una definicó 

formal de personalitat malèvola o benèvola, que combinen ambdues caràcters en funció de 

les necessitats del personatge. Aquestes personalitats poden identificar-se en personatges 

com Biondetta (El diablo enamorado, 1772) o en Salomé (tant en la versió d‘Oscar Wilde com 

en la de Flaubert) que fruit d‘un despit i un capritx infantil, condemna a decapitació a 

l‘home que estimava. Bette, a l‘obra de Honoré de Balzac La prima Bette (1846) també 

adquireix una personalitat infantil fruit de la gelosia entre ella i la seva cosina i les enveges 

de classe que hi sorgeixen. Però, quan parlem de personalitat infantil no ens referim a una 

aproximació al món benèvol sinó que, ben al contrari, el caràcter infantil permet que la 

malícia de la dona fatal s‘aprope més encara a la maldat, degut a la falta de maduresa i a la 

inconsciència del personatge.  
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Altres personatges es presenten més o menys segures. La majoria d‘elles, com s‘ha 

pogut observar són madures, segures de si mateixa i intel·ligents (característica que els 

facilita la construcció de plans perversos i retorçuts). No obstant això, en alguns casos 

destaquen la presència d‘un punt covard en la personalitat del personatge, una inseguretat, 

tret que facilita la perversitat degut al seu sentiment d‘inferioritat o com a resposta a pors i 

queixaries del personatge. Es el cas de Ana Karenina (1877) la qual es sent realment 

insegura front al desig de viure una aventura passional o Ana Ozores (La Regenta, 1884) la 

inseguretat de la qual condicionarà les seves relacions masculines. Són dos personatges que 

actuen com a fatals però la personalitat de les quals comença caracteritzant-se per una 

inseguretat en els actes i en la seva situació social.  

Altres variants com la intel·ligència i la ment retorçuda estan presents en totes les dones, ja 

que sense aquestes dos característiques evidents, seria ben difícil traçar els plans malèvols 

per aconseguir els objectius desitjats.  

 

 

IV.2.2.2. Segons el seu grau de malícia 

 

La dona fatal ha de gaudir d‘un punt de malícia, que la conduirà a dur a terme les 

seves accions malèvoles de cara a les seves víctimes. Aquesta malícia és fruit d‘una ment 

retorçuda i perversa que busca la manera de venjar-se d‘aquells que estan al seu voluntat. 

També aquesta malícia naix de la subordinació femenina al sexe masculí i de l‘esgotadora 

dependència durant segles, manifestant-se, doncs, com una via venjativa front les injustícies 

socials i l‘ànsia de revelació. Els graus de malícia, però, com veurem a continuació, es 

manifesten de maneres diferents. Així, trobem dones extremadament malignes, sense 

escrúpols i retorçudes fins a l‘extrem front altres dones la malícia de les quals deriva d‘actes 

puntuals i amb menys impacte en les seves víctimes. 

 

La maligna fatal:  

 Sabem que la malícia és la condició fatal de la dona. És el motor que activa la seva 

acció. Però, també sabem que la manera de representar la malícia és diferent en funció de 

l‘obra. Trobem dones fatals malignes, la malícia de les quals es la seva característica més 
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aferrada. Dones sense escrúpols, capaços de tot. Aquestes malignes totals són, per exemple, 

Lulú (malgrat que es maligna total en totes les versions analitzades, cal destacar la seva 

malícia en La caja de Pandora), Matilde, Clarimonde, Carmen, els personatges que hi 

apareixen en Las diabólicas (Barbey D‘Aurevilly, 1874) Nastasja Dlippovn (El idiota, 

Dostoievski-1869-) o Conchita. A banda de les malignes totals, trobem graus de malícia que 

evolucionen a l' hora que avança la història.  

 

La maligna fatal evolucionada:  

Es el cas d‘aquelles dones benèvoles que acaben convertint-se en malicioses. Són 

moltes, des de Lamia al poema La belle dame sans merci, Fedra (en Phoedra de Swinburne), 

Jeane, en el poemari de Baudelaire Las flores del mal, o d‘altres anàlogues com Marie 

(Noviembre, 1842), Nora (Casa de muñecas, 1879) Nana (Nana, 1840) o Madame Bovary 

(Madame Bovary, 1857). Aquestes dones fatals es caracteritzen per la mentida, l‘aparença o la 

frivolitat amb la qual són capaços d‘enganyar les seves víctimes tot i mostrant-se com a 

dones encantadores, autèntiques mantis religioses que devoren a les seves preses desprès 

d‘haver-les adulat, enamorat i utilitzat.  

 

La maligna fatal benèvola:  

El cas invertit  a l‘anterior és més complicat de trobar, però hem seleccionat uns 

pocs casos on la dona fatal maligna acaba tornant-se benèvola (no entenem un ésser 

angelical, però si s‘aprecia una rebaixa en la seva malícia). Un cas ben rellevant seria el de 

Salomé (tant a l‘obra d‘Oscar Wilde com a la de Flaubert) que acaba rebaixant el seu grau 

de malícia, fruit del penediment que li sorgeix una vegada contempla la decapitació del seu 

enamorat Juan. Fantine (Los miserables, 1862) una vegada acabat el període fastigós en el que 

viu i poc abans de morir de verola se‘ns presenta com una dona allunyada de la malícia, 

puig que ja no necessita les seves armes fatals (recordem que Fantine es una fatal degut a la 

necessitat econòmica que pateix). Malgrat que gaudim de pocs exemples per a caracteritzar 

aquesta categoria, ens ha semblat interessant resaltar que, en alguns casos, la dona fatal era 

representada com un èsser amb consciència (al contrari que altres, com Lulú o altres) i que 

era capaç de tindre remordiments desprès d‘haver dut una vida plagada de malícia i 

perversitat.  
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IV.2.2.3. Segons el seu mòbil d’acció:  

 
En la ment d‘una dona fatal sempre existeix un interès, un objectiu que mou a la 

dona a actuar amb fatalisme en busca dels seus objectius. Aquest interès, normalment, 

actua com a línia conductora de la narració, malgrat ser una característica interna del 

personatge. Vegem, doncs, com l‘interès no sempre se‘ns presentarà de la mateixa manera. 

Trobarem interessos vinculats amb la societat classista i d‘altres econòmics o familiars, però 

en definitiva, sempre identificarem un interès en l‘acció de la dona fatal, que la durà a 

aventurar-se en la història.  

 

Els interessos familiars/personals:  

 La dona fatal es caracteritza per gaudir d‘uns interès que la condueixen a dur a 

terme les seves accions fatals. Aquestos interessos, que sempre han d‘estar presents, per ser 

els que donen sentit a l‘evolució del personatge, són diferents en cadascun dels personatges 

analitzats. La majoria de casos ens mostren dones fatals mogudes per interessos familiars i 

personals. Aquestos interessos s‘enquadren en trames enrevessades d‘històries familiars, 

matrimonis mal avinguts o gelosies i malícies entre famílies. Detectem aquesta variant en 

La prima Bette (Honore de Balzac, 1844), Cleopatra (Ridder Haggard, 1889) Madame Bovary 

(Flaubert, 1857), Ana Karenina (Tolstoi, 1877) i La Regenta (Leopoldo Alas ―Clarín‖, 1884). 

El personatge Salomé, per la seva part, es mou per un interès personal, el de venjar-se del 

desamor de Juan i Nora (Casa de muñecas, 1879) busca el seu benestar personal al fugir de sa 

casa deixant abandonada tota la seva família.  

 

Els interessos  econòmics i socials: 

Altres dones fatals actuen mogudes per l‘interès econòmic. Cal tenir en comte el 

context històric i social en el que naixen aquestos personatges: Es tracta d‘una època mal 

avinguda, on les diferències de classe estan molt marcades i el benestar econòmic és difícil 

d‘aconseguir. Casos exemplars serien el de Fantine (Los miserables, 1862), Adelaida (Götz von 

berlichingen, 1779) o els personatges femenins de Las diabolicas (D‘Aurevilly, 1874). L‘interès 

social, o la recerca de l‘ascensió de classes, malgrat que està íntegrament relacionat amb 

l‘interès econòmic també està present en al personatge d‘Adelaida (Götz von berlichingen, 

1779), Conchita (La mujer y el pelele, 1898) i Nana. (Nana, 1840), entre altres.  
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Els interessos carnals 

Ens sembla interessant dedicar una categoria a la importància del propi plaer en la 

dona fatal. De vegades, la recerca del plaer carnal és el detonant suficient per a que la dona 

fatal començe la seva estratègia. Altres vegades no és necessari el detonant, ja que la dona 

fatal viu per satisfer les seves pròpies necessitats carnals. El millor exemple en aquesta 

categoria és el del personatge de Carmen (Mérimée, 1845). Carmen és descrita per Mérimée 

com la dona dels mil atributs. Es tracta d‘un personatge de gran personalitat, amb la seva 

pròpia filosofia vital, mentidera, un poc bruixa, cruel i, en especial, sensual. El tret més 

significatiu d‘aquest personatge és la importància que dóna a la llibertat. Ella és idependent 

fins la mèdula, tot i estar casada, no entén de fidelitats. Busca gaudir de la vida carnal, del 

plaer físic, del contacte sexual amb els homes. La llibertat que trasmet el personatge és una 

llibertat relacionada amb l‘adulteri i la infidelitat, tot i aconstant-se a la depravació. Carmen 

representa un simbol de la feminitat en tant en quat és una dona molt sensual, que transmet 

un erotisme abrumador, sembla una dona irreal de la que tots els homes voldrien gaudir, 

pero a qui tots li tenen por. Destaquem que Carmen no recerca el benestar social, ni la 

riquesa, ni molt menys l‘amor, en el que no creu. Carmen vol ser lliure i guadir dels homes, 

de la supremàcia del seu ser front a aquestos. Aquest personatge medix la vida en 

conquestes, a travès de les quals posa de manifest el seu poder eròtic i adquireix la felicitat 

que li aporta la supremàcia front a l‘home. Carmen, per tant, representaria una característica 

innovadora en la representació de la dona fatal, ja que dóna importància a la situació de 

poder de la dona front a l‘home, al plaer carnal com a objectiu vital, lluny dels luxes i el 

poder econòmic que solia ser el mòbil d‘acció de la majoria de les dones fatals d‘aquesta 

època. Altres, com Madame Bovary (Flaubert, 1856) també representen en part la recerca 

del plaer carnal a costa dels homes, encara que en aquest cas, el plaer carnal no és un estil 

de vida –com ho és en el personatge de Carmen- sinó més bé una manera de fugir de l‘estil 

de vida i les tensions que envolten el personatge.  

 

IV.2.2.4. Segons el seu grau de perversitat 

 

Quan parlem de perversitat estem referint-nos al grau en que la dona fatal du a 

terme les seves accions. Es tracta de la sang freda, el coratge i la personalitat que la 

distingeix per ser considerada una fatal. Així, moltes dones analitzades són totalment 
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perverses, mentre que altres racionen i administren la seva perversitat en funció del tipus 

d‘interès i les necessitats de la història. Tot i això, la perversitat sempre acompanya la figura 

de la dona fatal, ja que sense aquesta condició, seria difícil identificar el seu paper en la 

història. 

 

La perversa fatal:  

La perversitat fa referència a la posta en escena de les males accions de la dona. Es 

tracta del grau en que la dona fatal posa en joc les seves armes per aconseguir el seu 

propòsit. A les obres analitzades hem distingit maneres distintes d‘aplicar la perversitat del 

personatge. Encara que la majoria de personatges mantenen un grau entremig de 

perversitat i moltes vegades, gràcies a la col·laboració d‘altres personatges de l‘obra se‘ls 

frenen les seves intencions, existeixen dones fatals que utilitzen la seva perversitat in 

extremis, demostrant la falta d‘escrúpols en la seva ment perversa. És el cas de Adelaida en 

l‘obra Götz von berlichingen (Goethe,1779), caracteritzada per una perversitat sanguinària, que 

no mostra escrúpols a l‘hora d‘enverinar el seu marit. També Lulú es presenta com un 

personatge ben sanguinari, encarnat la perversitat extrema. Els personatges de Las diabólicas 

(D‘Aurevilly, 1874) són una clara representació de la perversitat sanguinària; aquestes 

dones, que treballen agrupades, no tenen prejudicis a l‘hora d‘atacar i torturar les seves 

víctimes per aplegar al seu objectiu final.  

 

Altres dones es caracteritzen pel sadisme o el masoquisme, com és el cas de Lesbia 

(Lesbia Brandon. Swinburne, 1952) que combina l‘erotisme i la sexualitat que la caracteritzen 

amb armes sàdiques de perversitat aplicades sobre les seves víctimes. El personatge de 

Salomé també s‘enquadra entre les sàdiques, però aquesta vegada des d‘un punt de vista 

més extern. El sadisme de Salomé recau en la insistent obsessió d‘obtenir la decapitació de 

Juan, no es conforma en matar-lo ni destruir-lo, sinó que necessita del fetitxe corresponent 

per sentir-se plenament satisfeta. Clara (El jardin de los suplicios, 1899) destaca pel seu 

masoquisme. A l‘hora que ha manipulat i jugat amb l‘home que li ha ofert el benestar social, 

acaba provocant la seva pròpia mort fruit de l‘ànsia d‘èxtasis eròtic que la defineix al llarg 

de l‘obra.  
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La catarsis fatal com invocació del fatalisme:  

Una última variant que hem trobat dins la perversitat que caracteritza a les dones 

fatals es la perversitat moguda per una catarsis personal, és a dir, per una experiència 

desalenadora que desperta la perversitat en elles. Hem introduït la catarsis com a variant de 

la perversitat psicològica, ja que considerem que totes les dones que pateixen aquest 

fenomen, acaben desenvolupant una perversitat similar, que no aplega a ser sàdica, però 

tampoc es manté en els paràmetres generals de perversitat. Les dones fatals que són 

víctimes de la catarsis narratològica, assumeixen una perversitat que té com a objectiu 

principal el benestar propi i l‘alliberament de tensions i, en segon lloc, l‘acció fatal sobre 

altres personatges. Les víctimes més característiques d‘aquesta catarsis són, entre altres, 

Emma Bovary (Madame Bovary, 1856), Ana Ozores (La Regenta, 1884), Ana Karenina (Ana 

Karenina, 1877) i Nora (Casa de muñecas,1879). És curiós observar com les víctimes de la 

catarsis i en les que s‘identifica una perversitat més encaminada a la infidelitat que a la 

malícia, són les mateixes que les que apareixen en novel·les caracteritzades pel Bovarisme18. 

Aquest detall ens confirma com la interrelació entre les obres i la intercanviabilitat de parts 

ja suposava una tendència a l‘hora de crear obres i que, realment, totes les obres sorgeixen 

d‘una mateix imaginari comú entre els autors.  

 

 

IV.2.3. TIPUS DE DONA FATAL SEGONS SEU PAPER EN LA NARRACIÓ:  

 

IV.2.3.1. Segons la seva importància en la trama 

 

Sempre existeix un vincle entre els personatges, ja siga familiar, extern o per 

circumstancies d‘ofici o classe. Els personatges que interactuen amb la dona fatal ja tenen 

una relació amb ella prèvia o be, a partir del naixement d‘una relació es posen de manifest 

                                            
18 Entenem per Bovarisme aquell estat d‘insatisfacció crònica d‘un personatge, sorgit pel contrast entre les 
pròpies il.lusions i les aspiracions del mateix i la pròpia realitat.  Aquest terme va ser utilitzat per primera 
vegada pel filòsof Jules de Gaultier en un estudi sobre l‘obra de Flaubert: Madamme Bovary anomenat Le 
Bovarysme, la psychologie dans l’œuvre de Flaubert (1892), en el que posava de manifest que la protagonista de l‘obra 
s‘havia convertit en el prototip de la insatisfacció conjugal. Aquest terme fa referència, a més, al poder de 
l‘home per a concebre‘s una altra persona i, per consegüent, crear una personalitat ficticia. (De la Torre, 
2003). Es tracta d‘un terme que no està reconegut per la RAE, però que ha adquirit molta importància tant en 
la investigació acadèmica com en les obres assajístiques i en els contextos de la psicologia.   
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les variables fatals. No hi ha una dona fatal que actue de manera sanguinària amb qualsevol 

ésser, sinó que la relació sempre es premeditada, fet que permet la traïdoria dels actes de la 

dona fatal.  

Les relacions fatals:  

De les relacions entre l‘entramat de personatges, podem trobar diverses variants que 

canvien en funció de l‘obra a la qual corresponen. Es tracta per exemple, de les possibles 

relacions familiars que hi existeixen entre la dona fatal i la seva/es víctimes. Un exemple 

clarivident seria la presència D‘Adelaida von Walldorf en l‘obra Götz von Berlichingen, de 

Goethe (1773), on la dona perversa actua contra el seu home, el tinent Weislingen i els seus 

mals actes afecten a tot l‘entorn familiar de la mateixa. Altres personatges que actuen en 

l‘entramat familiar els trobem a La prima Bette (Honoré de Balzac, 1846) on Bette, cosina 

poc agraciada de la baronessa d‘Hulot, farà tot el possible per fer caure les seves armes 

letals a la seva cosina, al baró i a tota la família d‘aquestos. El cas de Bette és probablement 

el cas més significatiu pel que fa a les relacions familiars, ja que es tracta d‘un atac des de 

dins al sé d‘una família acomodada, la qual acabar en ruïna degut a la mala fe de la dona 

fatal. 

 

Altres exemples els podem trobar al personatge de Madame Bovary de Flaubert 

(1857) on les relacions familiars, vinculades al matrimoni i als amants caracteritzen 

l‘actuació fatal del personatge femení. Nora, en Casa de muñecas d‘ Ibsen (1879), Clara en El 

jardin de los suplicios  de Mirbeau (1899), Salomé (tant el personatge creat per Flaubert al 1877 

com el d‘ Oscar Wilde a l‘any 1891), el poema Fedra de Swinburne (1866), entre d‘altres, 

centren a les relacions familiars els entramats de la dona fatal al nucli de la història.  

 

Vegem doncs, com les relacions familiars són una manera d‘obrir portes a la trama 

on interactua la dona fatal. De vegades com a família directa (Bette, Adelaida….) d‘altres 

fruit de l‘aparició d‘amants que pertorben les relacions matrimonials (Madame Bovary…) 

Altres obres analitzades ens mostren que les relacions entre els personatges no 

contemplen vincles familiars, però si relacions per classes socials o oficis.19 Exemples 

d‘aquesta relació entre la dona fatal i les seves víctimes els trobem al personatge de Fantine 

                                            
19 Cal tenir en compte que al segle XIX encara es troben patents les diferències de classe social i les relacions 
personals solien anar de la mà del nivell socioeconòmic que es tenia. Per aquest motiu és evident que les 
relacions entre classes foren quelcom quotidià i, per tant, es veiés reflectit en les obres literàries. 

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B6tz_von_Berlichingen_(Goethe)&action=edit&redlink=1
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(Los miserables de Victor Hugo, 1862) on la diferència social és la que dona sentit a relacions 

entre personatges o en el cas de Clara (en El jardin de los suplicios de Mirbeau, 1899). Altres 

novel·les com Ana Karenina de Tolstoi (1877) o La Regenta de Leopoldo Alas ―Clarín (1884) 

també es caracteritzen per la relació classista dels seus personatges en relació a la dona fatal. 

 

Però l‘element variable més abundant entre les relacions entre personatges es la 

Guerra de Sexes. Aquest entramat, en moltes obres ens presenta als personatges llunyans de 

vincles, però units per una lluita incessant pel poder i la determinació dels sexes. El sexe 

masculí, busca la lluita per conservar el poder que li ha concebut la societat patriarcal i la 

dona, aprofita la condició de dona fatal per aconseguir obrir-se pas en una societat 

dominada per homes20. Trobem la denominada Guerra de sexes a la majoria d‘ obres 

analitzades, ja que, com em comentat, és un tema recurrent per mostrar el panorama social 

de l‘època. No obstant això, el cas més emblemàtic d‘aquesta guerra sexual el podríem 

trobar a l‘obra Fausto, de Goethe (1809) on l‘autor calca la situació enfrontada entre Helena 

de Troya i el seu marit Menelao, al qual la dona abandona per fugir a Paris desencadenant 

així la Guerra de Troya pel dèspit del seu marit. Un altre exemple el trobem a l‘obra 

Noviembre de Flaubert (1842) on l‘autor, malgrat dotar de veu i personalitat al personatge, la 

sucumbeix en la guerra de sexes vinculada al poder econòmic (no podem oblidar que Marie 

és una prostituta de la qual el protagonista de la novel·la s‘enamora desprès de mantenir 

relacions carnals amb ella). 

 

Podem observar com dins de les relacions entre els personatges existeixen diversos 

tipus de relacions més o menys properes, caracteritzades per vincles familiars o socials, 

però totes elles representen una relació que dona sentit a la interrelació entre el personatge 

fatal i la resta (les víctimes). Aquestes variants no són excloents, sinó que poden 

interrelacionar-se entre sí. Podem trobar, per exemple, guerra de sexes amb relacions 

familiars (com és el cas l‘obra Cleopatra De Ridder Haggard (1889) o bé relacions familiars i 

a l‘hora externes, com en el poema Fedra de Swinburne (1866). L‘obra Salomé d‘Oscar Wilde 

(1891), per la seva part, ens mostraria el paradigma al complet, ja que interactuen relacions 

familiars (la família permet a la dona fatal dur a terme el seu malefici contra Juan), junt a 

relacions externes (la de Salomé amb Juan), de classe (Salomé es la filla d‘Herodes mentre 

                                            
20 Puig que els escriptors són masculins, vegem l‘obvietat amb la que presenten la dona fatal com una 
usurpadora de poder social. És aquesta manera de presentar el personatge fruit de la misogínia latent que 
encara es respira en aquest segle (Dijkstra, 1994). 



Capítol IV 

 98 

que Juan és un predicador) i, òbviament, la guerra de sexes, entre la masculinitat d‘un home 

(Juan) que al rebutjar a Salomé es condemnat a la decapitació (fruit de l‘odi a la dona, i tot i 

fent ressò a la seva vena capritxosa i malèvola).  

 

IV.2.3.2. Segons la seva acció fatal al mig de la narració : 

 

L‘estereotip de la dona fatal sempre du a terme un acte malèvol i pervers, que és el 

que li dóna la categoria de fatal. Existeix un sentiment de malícia o bé, una ira que 

condueixen a la dona fatal a actuar de manera perversa i sense escrúpols. Sense aquesta 

característica, seria impossible parlar d‘una femme fatale, ja que són els actes que d‘ella 

deriven els que personifiquen l‘existència d‘aquest estereotip. Aquestes accions fatals poden 

ser més o menys perverses, amb més conseqüències degradadores o menys, però al cap i a 

la fi, han d‘estar presents en la trama narratològica de les obres.  

 

L’assassinat fatal:  

Com hem comentat amb anterioritat, l‘acció fatal d‘un personatge és un fet present 

a totes les obres que configuren la nostra mostra, ja que aquest acte és el que caracteritza a 

l‘estereotip en qüestió. Ara bé, aquesta acció fatal pot presentar-se de diverses maneres, 

amb major o menor presència i amb graus de fatalitat diferents. 

Un dels graus de fatalitat que podem distingir en aquestes obres és l‘assassinat.. Aquest fet 

està present a obres com Götz von Berlichingen de Goethe (1779), on el personatge d‘Adelaida 

és capaç d‘enverinar letalment al seu marit, el tinent Wesilingen. Al recull d‘històries de 

Barbey D‘Aurevilly, Las diabólicas (1874), especialment a l‘apartat Dessous de cartes, ens 

emboliquen en un món fictici d‘assassinats sense consciència que posa en èmfasi la maldat 

més maligna de la dona. Probablement siga Lulú el personatge que millor encarna 

l‘assassinat com a característica de la trama narrativa. En l‘adaptació més rellevant del 

personatge Lulú (Lulú, de Wedekind,1894) el personatge adquireix el rol d‘assassina total, 

destacant la seva monstruositat, sense remordiments i sembrant la mort per allà on passa.  
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La perversitat moderada:  

Una altra característica variant dins de l‘acció fatal del personatge és la perversitat 

sense mort. La dona fatal que es caracteritza per la perversitat dels seus actes no sempre 

acaba matant a les seves víctimes. La majoria de casos analitzats ens presenten l‘acció fatal 

com una tortura per a les víctimes de la femme fatale, però no solen consolidar-se com a 

assassinats. Exemples d‘aquesta perversitat que no acaba en tragèdia letal els trobem a El 

Monje (Lewis, 1790), on el personatge de Matilde, encarnant al propi diable, tempta de 

manera incessant al monjo Ambrosio; l‘acció persecutòria i temptadora de Matilde és 

constant en tota la història, però finalment, el personatge d‘Ambrosio aconseguirà escapar 

de la mort, a canvi de vendre la seva anima a Matilde (el dimoni). Altres novel·les 

analitzades, com Noviembre, de Flaubert (1877) o La prima Bette, de Honoré de Balzac (1846) 

contenen a les seves línies la història d‘una dona fatal que no aplega a ser assassina, però 

que utilitza la seva perversitat per a desencadenar el sofriment i la penúria de les seves 

víctimes21. 

 

De vegades, dins de l‘acció fatal del personatges existeix un assassinat, però que no 

esta vinculat a l‘acció intencionada de la dona fatal. És a dir, la dona per la seva conducta, la 

seva actitud i les seves manipulacions és capaç de provocar la mort allà per on passa, però 

sense ser aquesta mort una acció directa de les seves armes de destrucció. Hem anomenat a 

aquesta variant mort accidental, per considerar-la un assassinat en el que la dona té 

vinculacions però no és l‘assassina directa. Els exemples més evidents d‘aquesta variant els 

trobem a l‘obra Madame Bovary, de Flaubert (1842), on la víctima de la dona fatal, el seu 

propi marit, acaba morint d‘amor desprès de ser conscient dels actes de la seva esposa i dels 

motius que l‘han portada al suïcidi. En altres situacions, la mort accidental ve donada pel 

desig de la dona fatal, la seva ànsia de veure morta a la seva víctima, però sense ser capaç 

d‘assassinar-la ella mateixa. Es el cas de Salomé, d‘ Oscar Wilde (1891), on el personatge 

femení exigirà al seu pare que li aconsegueixca la decapitació de Joan Baptista, per haver 

estat rebutjada per aquest.  

 

                                            
21 El fet que la perversitat sense mort siga un element present en més de la meitat de les obres analitzades ens 
fa pensar que els autors (sempre homes en aquesta mostra) fugen de plasmar la mort dels homes a les seves 
novel·les. El motiu seria la necessitat de mostrar la figura masculina com un element poderós, malgrat ser 
víctima de la maldat femenina. És, per tant, un recurs que plasma l‘ideari de l‘època, interessat per mostrar un 
home víctima de la dona fatal, però no tan vulnerable com per a morir a mans d‘aquesta.  
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El bovarisme com a fenomen detonador del fatalisme:  

L‘última variable que hem detectat dins de l‘acció fatal del personatge ha estat el 

bovarisme. Aquest fenomen, que va ser utilitzat per primera vegada pel filòsof francès Jules 

de Gaultier, fa referència a :”un estat d’insatisfacciñ crònic derivat del contrast entre les pròpies 

il·lusions i les aspiracions d’una persona” (Gaultier, 1892). L‘inici d‘aquest terme es troba a l‘obra 

de Flaubert:  Madame Bovary (1857) i significarà l‘inici d‘una tendència en la literatura 

romàntica i posterior. Vegem a l‘obra de Flaubert com l‘acció fatal del personatge d‘Emma 

Bovary  (Emma Roualt abans del matrimoni amb Charles Bovary) és la resposta a la 

insatisfacció i la falta de romanticisme del seu marit. Aquesta tendència s‘ha vist plasmada 

en obres posteriors com Nana, d‘Émile Zola (1840), on una actriu del teatre de varietats 

aconseguirà una posició acomodada que derivarà en la seva insatisfacció personal i en la 

manifestació fatal dels seus actes. El cas espanyol més interessant de bovarisme el trobem a la 

mítica novel·la de Leopoldo Alas ―Clarín‖, La Regenta (1844) on Ana Ozores exemplificaria 

aquesta tendència al casar-se amb el regent Víctor Quintanar, amb el que mai serà feliç i es 

veurà involucrada en una saga fatalista d‘amants i queixares que mai li aportaran la felicitat.  

Més exemples podem trobar a l‘obra Casa de muñecas d‘Ibsen (1879) Ana Karenina de Tolstoi 

(1877) o a l‘obra de Pierre Louÿs Le femme et le pantin (1898).  

 

IV.2.3.3. Segons l’evolució psicològica al llarg de la narració: 

 

Malgrat que la personalitat és un dels elements més complicats d‘anàlisi i per al qual 

hem dedicat el seu corresponent apartat, cal entendre que la trama narrativa, en tots els 

casos, va de la mà d‘una evolució en la personalitat del personatge. Per aquest motiu, en 

tota obra on  apareix una dona fatal, cal identificar una evolució en la trama que ens porte 

al desenllaç de la personalitat del personatge. Aquesta evolució pot derivar-se cap a la 

perversió del personatge, el seu declivi o bé aclarir un final encoratjador per a la dona.  

Hem explicat amb anterioritat que a les obres analitzades existeix una evolució   

(normalment lineal) que caracteritza la personalitat del personatge estereotipat. Sempre 

s‘identifica aquesta característica, ja que sense ella, no tindria sentit el desenllaç de l‘acció de 

la dona fatal. Els graus d‘evolució en la personalitat que es troben estandaritzats a les 

trames narratives de les obres analitzades són tres: L‘evolució de la dona en un personatge 
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benèvol, la pertinència de la dona a la seva condició de fatal i la mort de la dona fatal, amb 

la qual es posa punt i final a la personalitat malèvola del personatge.  

 

L’evolució fatal positiva:  

Si parlem de l‘evolució de la dona cap a una personalitat benèvola, trobem pocs 

exemples, ja que en aquest tipus de literatura predomina la degradació de la imatge 

femenina i la seva connotació maligna. No obstant això, hem pogut identificar un cas 

rellevant d‘aquest grau de personalitat. El trobem a la mítica novel·la Salomé d‘ Oscar Wilde 

(1891) en la qual la jove demana la decapitació de Joan Baptista, però una vegada 

aconsegueix el seu cap decapitat, el penediment s‘apodera d‘ella i se n‘adona del despit que 

la conduïda a desitjar la mort del seu estimat. És al final de l‘obra quan la dona fatal és 

conscient de les seves males gestes i actúa fent ús de la seva consciència, posant així de 

manifest la seva personalitat menys fatal i deixant entreveure els seus sentiments benèvols.  

 

El fatalisme fatal:  

 
La majoria de les obres que hem analitzat es componen d‘una evolució psicològica 

que acaba amb la degeneració perversa de la personalitat de la dona fatal. Es tracta, doncs, 

de l‘expressió més evident de la pertinència de la dona fatal a la seva condició letal. Podem 

relacionar aquest grau amb el bovarisme que hem mencionat anteriorment. És a dir, totes 

aquelles dones que han patit el bovarisme a les obres romàntiques són, a l‘hora, dones fatals 

benèvoles que s‘han convertit en perverses desprès d‘una insatisfacció. El cas de la novel·la 

Casa de muñecas d' Ibsen (1879) ens mostra un cas ben evident de l‘evolució a la perversitat 

del personatge: Nora, la protagonista fatal és una dona que ho dóna tot pels demés; gaudeix 

d‘una vida acomodada i pertany a la classe social burgesa de l‘època. Però, la insatisfacció, 

en aquest cas víctima d‘una catarsis, la condueixen a abandonar-ho tot i a fugir de la 

subordinació masculina. La novel·la d‘Ibsen és un cas interessant per a analitzar, ja que la 

dona és considerada fatal per l‘atac que realitza a la societat patriarcal i la seva fugida de la 

subordinació masculina. Podríem considerar aquesta obra com la més moderna del període 

decimonònic, ja que va un pas més enllà de la misogínia i aporta al personatge femení 

personalitat pròpia en una època on no es considerava aquesta opció.  
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La mort fatal:  

Un tercer grau en l‘evolució de la psicologia del personatge apareix amb la mort del 

mateix. El desenllaç tràgic per a la dona fatal és un recurs bastant utilitzat, ja que el trobem 

en una tercera part de la mostra analitzada. Des de Salomé d‘Oscar Wilde (1881) que acaba 

assassinada per ordres d‘Herodes que esta enamorat d‘ella, fins a l‘obra Carmen, de Prosper 

Mérimée (1847) on la dona, desprès de burlar-se de Don José quan li proposa que s‘escape 

amb ell i oblide als seus amants, és apunyalada mortalment per aquest. Altres com Fantine 

en Los miserables (1862) que mor de verola al final de la història, Clara en El jardin de los 

suplicios (1899) de Mirbeau que acaba morint d‘una intensa agonia desprès d‘un atac 

d‘histèria fruit del seu exaltat desig o Ana Karenina de Tolstoi (1877) són més exemples de 

com la mort de la dona fatal és un final recurrent en la novel·la romàntica que posa de 

manifest el poder femení front a les males conseqüències que pot tenir l‘acció fatal de les 

dones.  

 

IV.2.3.4. Segons la importància de l’estereotip en la narració 

 

Òbviament, per poder parlar de dona fatal necessitem comptar amb la presència 

d‘un personatge femení que adquireix el rol fatal i pervers que dóna sentit a l‘estereotip. 

Aquest estereotip ha d‘estar present, en carn i os, i ser un element actiu de l‘obra 

narratològica. La presència de la dona fatal no és única (podem trobar més d‘una dona fatal, 

agrupacions…) però sempre ha d‘existir una presència patent del personatge que encarna a 

la dona fatal. Òbviament, cal que hi haga una dona roïna que identifiquem com 

l‘estereotipada fatal, però aquesta presència no sempre roman constant ni de la mateixa 

manera.  

 

La fatal solitària  

Podem trobar la presència d‘una única dona fatal a la majoria d‘obres que hem 

seleccionat. Evidentment, d‘aquesta manera, tota l‘acció fatal recau sobre la presència d‘un 

personatge únic, dotant-lo de més èmfasis i plenitud en l‘obra. Seria il·lògic començar a 

citar totes i cadascuna de les obres que centren la importància de l‘estereotip en qüestió en 

un únic personatge però si mereix un incís aquelles obres que han alterat aquesta 
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característica amb recursos com l‘agrupació de més d‘una dona fatal o bé la creació d‘un 

triangle amorós a partir del qual es desencadenen els fets perversos i fatals.  

 

L’agrupació de fatals:  

Destaquem com agrupació de dones fatals l‘obra La prima Bette, d‘Honore de Balzac 

(1846) on Bette actua com a la cosina soltera de la preciosa baronessa d‘ Hulot. L‘enveja 

mourà a Bette a portar les desgràcies a la seva cosina i a l‘home aquesta, el baró d‘Hulot. 

Però en aquesta obra destaca l‘aliança entre Bette i la senyora Marnafe, una ex amant del 

baró d‘Hulot que, junt a Bette, s‘encarregarà de portar a la família Hulot totes les penúries i 

desgràcies imaginables. A Las diabólicas de Barbey D‘Aurevilly (1874) també es pot apreciar 

l‘agrupació de dones fatals, ja que les històries que composen aquesta obra mai estan 

interpretades per un únic personatge, sinó que solen aparèixer més d‘una dona que duga a 

terme les seves accions fatals. 

 

IV.2.4. L’EVOLUCIÓ DEL PERSONATGE FATAL LITERARI. 

CONCLUSIONS DE L’APARTAT.  

 

Després d‘aquest anàlisi de les dones fatals presents en la literatura ens hem adonat 

de que l‘estandarització es troba patent a mesura que avancem en l‘escala temporal. Totes 

aquestes dones representades gaudeixen d‘unes característiques que els aporten la 

pertinència a l‘estereotip fatal al qual pertanyen. Són totes elles dones disconformes amb el 

sistema, o bé amb la seva condició social. Sempre tenen algun queixa en el seu entorn que 

les condueix a actuar amb fatalitat per a sentir-se satisfetes. Cadascuna actua a la seva 

manera, interpreta la realitat d‘una manera determinada i interactua amb els personatges 

més o menys perversament, però, al remat, totes les dones recerquen un interès i, per 

aconseguir-lo acudeixen al recurs fatal. 

 

Les relacions entre els personatges de les trames serveixen a l‘escriptor per a facilitar 

en certa mesura la trama. Sempre hi ha un vincle que s‘ha de destruir o modificar, sempre 

s‘identifica una subordinació o una situació d‘inferioritat que provoca el despit i la mala 

actuació de la dona. 
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El fatalisme amb el qual actua la dona també es troba estandaritzat. Normalment 

s‘allunya de l‘assassinat, per evitar donar un mal final a la figura masculina (cal tenir en 

compte la situació de poder de l‘home i, a l‘hora, que és qui escriu l‘obra). Encara que en 

alguns casos si que s‘aprecia la destrucció fatal, es tendeix a la perversitat sense mort, per 

condicionar encara més la fatalitat femenina, posant d‘èmfasi la tortura al sexe masculí. 

Amb l‘explosió del bovarisme, els autors troben una nova trama sobre la qual generar obres, 

però aquestes no deixen d‘anar de la mà de la consciència patent que busca la representació 

femenina lligada amb una personalitat més dèbil que la masculina. 

 

La linealitat de les obres busca convertir a la dona en roïna, fruit de dicotomia 

Verge/Dimoni que s‘hereta de tradicions mitològiques prèvies. En els casos inversos, en els 

que la dona acaba convertint-se en bona, sempre es manté una vinculació amb la maldat 

(tant en el cas de la personalitat, com en les conseqüències que queden de l‘acció fatal del 

personatge). La mort de la dona fatal està present com a càstig, però mai va de la mà d‘un 

home, per tal de mantenir la bona posició masculina i no equiparar-la a la maldat femenina. 

A banda, els escriptors aposten per l‘existència d‘una única dona fatal a l‘obra, per no 

saturar de maldat als personatges femenins. Així i tot, quan existeixen més d‘una dona fatal, 

sempre es destaquen diversos graus de maldat, fent referència de nou a la repetició de 

característiques en les obres. 

 

La manera de representar a les dones fatals, llevant d‘algunes excepcions que hem 

comentat, es regeix per la feminitat, l‘elegància i la bellesa física. Amb aquesta dada es 

confirma la necessitat d‘exaltació del desig sexual masculí, característica patent en el període 

romàntic (no sols en la literatura, també en altres gèneres). La lletjor sol anar de la mà de la 

perversitat més letal, però quan està present, s‘utilitzen altres imaginaris (la seducció, 

mirades profundes, elements provocatius aliens...) que continuen presentant al personatge 

femení com un objecte de desig masculí.  

 

La ment de la dona fatal sempre és perversa, encara que alguns escriptors la 

disfressen de benèvola per engalipar als personatges masculins. Poques d‘aquestes ments 

acaben convertint-se en benèvoles. És la manera que té l‘autor de condemnar al personatge 

fatal per les seves accions. No existeix l‘opció del penediment i, quan es troba present, 
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s‘entrellaça amb la mort de la dona fatal, de manera que el penediment també acaba en 

tragèdia. 

 

Els autors que hem seleccionat són poc inclinats al vampirisme com a tal, malgrat 

que aquest tipus de literatura comença a fer-se ressò entre les lletres d‘aquesta època. 

Probablement és una manera d‘evitar la submissió total de l‘home. Prefereixen caracteritzar 

la maldat femenina com a fruit d‘una catarsis personal, a través de la qual la dona es 

presenta com un ésser amb greus problemes d‘adaptació social i psicològics, mostrant-la 

com un ésser més dèbil, incapaç de dominar la societat, puig que no és capaç ni de dominar 

la seva pròpia ment.  

 

En definitiva, després d‘un anàlisi minuciós de la dona fatal a la literatura ens 

trobem davant d‘una situació de repetitiva presència. Totes les dones fatals són iguals, 

encara que cadascuna s‘adapta a les necessitats de guió i a l‘imaginari particular de l‘autor. 

Es tracta, doncs, d‘un estereotip condensadament definit i consolidat, de fàcil identificació i 

amb gran ressò en les obres analitzades.  

 

És aquesta repetició en la forma femenina i les similituds que entre elles es detecten 

el tret que ens permet afirmar que la literatura romàntica i posterior posseeix gran 

importància a l‘hora de establir els orígens del resorgiment del mite de la femme fatale al mig 

de la cultura contemporània i, a l‘hora, identificar-lo com una eina més de les Industries 

Culturals. En una època en la que les II.CC encara romanen dormides, la literatura, sense 

una estratègia comercial aparent, ja aplica fórmules d‘estandarització i repetició als 

continguts de les seves obres. La literatura acadèmica sobre el tema atribueix a aquesta 

època un cúmul d‘influències i no parla d‘una estandarització en el procés creatiu. (Praz, 

1999; Dijkstra, 1994; Adorno, 1944). Però aquestes influències entre autors literaris ens 

permet entreveure els inicis de l‘estratègia industrial-cultural que posarem de manifest en 

capítols posteriors.  

 

Observem, per tant, com la literatura aporta a l‘estereotip els primers indicis de 

consolidació total, dotant a aquest personatge femení d‘una personalitat definida i 

identificable, que serà absorbida per manifestacions culturals posteriors fins aconseguir el 

corpus característic que delimita, finalment, les característiques formals de l‘estereotip.  
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IV.3. LA DONA FATAL A LA PINTURA 

 

Probablement és la pintura la rama artística més expressiva de la tradició cultural, 

per considerar-se la imatge el súmmum de l‘expressió i la transmissió d‘idees i conceptes. 

Dins d‘aquesta vessant artística, la imatge de la dona fatal ha estat explotat d‘una manera 

vertiginosa, consolidant-se com una imatge estereotípica de la dona present al bell mig de la 

història de l‘art.  

  

La figura femenina ha estat font d‘inspiració patent en tots els pintors de totes les 

èpoques, tenint en compte que, fins ben entrats en el segle XVI, és escassa l‘existència de 

dones pintores22. L‘ideal femení és l‘aura que motiva a l‘artista i l‘inspira en les seves 

creacions. (Bornay, 1990).  

 

La representació femenina més antiga sembla associar-se al concepte de 

supervivència a través de la imatge de la fecunditat. Açò es pot veure reflectit en la multitud 

de representacions de Venus, la deessa de a fertilitat, que roman constant al llarg de la 

tradició plàstica (Dijkstra , 1994).  També es troba una relació directa entre la representació 

femenina i la consciència moral de cadascuna de les èpoques, així trobant la dicotomia del 

bé i del mal, representant a dones com a éssers angelicals o verges santificades front a 

dones vinculades amb a perversitat, la maldat i les desgràcies humanes (Bornay, 1990).  

 

Són aquest segon grup, el de les dones perverses, el que adquireix importància en 

aquest treball, per ser l‘objecte d‘estudi que pretenem analitzar. Podem dir, per tant, que 

des de sempre, degut a les arrels de les doctrines religioses i, perquè no, de l‘essència 

mitològica, s‘han representat dones vinculades amb allò dolent i pervers (Dijkstra , 1994). 

Ja en les manifestacions plàstiques grecoromanes, trobem representacions de mites en els 

que es representen les dones com a éssers perversos. D‘altres com la pintura renaixentista, 

vinculada a l‘humanisme, s‘encarregaren de difondre la cultura clàssica fent ressò de les 

tradicions mitològiques. Més endavant, pintures romàniques, gòtiques o barroques 

s‘encarregaren de representar un ideal cristià tot adorant la imatge de la verge i, per contra, 

fent al·lusió a la dicotomia de la qual hem parlat amb anterioritat (Beckett, 1995).  

                                            
22 Segons fonts enciclopèdiques consultades, es considera Artemisia Gentileschi (1563-1639) la primera 
pintora de la història, nascuda a Roma i filla del pintor toscà Orazio Gentileschi.  
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Però és amb l‘explosió del Romanticisme i els moviments paral·lels que sorgeixen al bell 

mig del segle XIX, on la representació de la dona fatal a la pintura adquireix una 

importància singular, degut als canvis socioeconòmics i culturals que es produeixen en el 

propi context històric. En aquesta època l‘estereotip en qüestió patirà una explosió digna 

d‘estudi de la mà dels pintors romàntics, amb antecedents directes en l‘època prerafaelita. 

(Bornay, 1990:60).  

 

IV.3.1. Orígens i primeres aparicions. 

 

Hem comentat que, des de sempre, la tradició pictòrica ha tingut en compte la 

dicotomia femenina Verge/dimoni a les seves creacions. Així doncs, les aparicions de dones 

venerades, semblant verges, quasi santes és molt abundant en la cultura plàstica occidental, 

a l‘hora que també existeixen representacions de mites i escenes bíbliques que fan 

referència a les doctrines de dones malvades, portadores del mal (malgrat que aquestes són 

més escasses fins l‘arribada del moviment romàntic). 

 

Es just en el segle XIX, en plena explosió i auge del Romanticisme on la imatge de 

dona fatal es consolida de manera desmesurada, fins al punt de ser un tema recurrent, un 

estereotip quasi omnipresent en la col·lecció plàstica de l‘època. 

És evident la importància que adquireix l‘exaltació del plaer i la presència del sexe 

(normalment al·lusiu) en aquest període de la història de la pintura. La representació de 

l‘erotisme en els personatges es transmet de forma passiva, encara que l‘existència de 

vinculacions carnals i amb el món d‘allò dionisíac és evident. (Webb, 1975).  

 

Les característiques més rellevants en la composició de la pintura romàntica deriven 

de la utilització de línies suaus i onades i composicions dinàmiques. El color adquireix gran 

importància (ja exaltat en períodes anteriors) amb la utilització de les variants més tènues i 

matisades, per tal identificar les obres en un realisme natural ben marcat. El paisatge és un 

element molt evocador de l‘època, ja que a través d‘ell, es crea l‘ideari de la representació 

natural. Amb aquestes tècniques es suscita l‘erotisme com a element interrelacionador entre 

la naturalesa i la imatge femenina. L‘obsessió dels pintors de l‘època per la subordinació 

femenina generarà les creacions pictòriques més efusives, mostrant així una dona 
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destructora, enigmàtica i sensual vinculada al món natural, és a dir, com si un element 

destructor sorgís de la mare natura. 

 

Amb l‘arribada dels simbolistes es porta a l‘extrem la imatge de dona fatal en la 

pintura. Aquestos, els simbolistes, continuaran amb el decàleg d‘allò subjectiu, irracional, a 

l‘igual que en el Romanticisme més profund. Explotaran al màxim l‘estereotip de la dona 

fatal sorgit de la unió de l’eros i el thanatos, donant per fet la nova relació entre sexes. 

(Bornay, 1990; Webb, 1975).  

 

Trobem, doncs, un Romanticisme caracteritzat per la representació vigorosa de la 

imatge femenina, adquirint la personalitat del desig sexual masculí més intens conegut en la 

tradició pictòrica. Aquesta iconografia que reflexa l‘atmosfera masculina més profunda solia 

encarnar-se, normalment, en el cos nu de la dona, sempre esperant la iniciativa de l‘home, 

en estat de subordinació. Podem dir, per tant, que el cos nu femení, la representació d‘una 

dona bella a expenses de l‘abús físic masculí, denota els primers indicis d‘una imatge 

suscitadora de passions i temptacions sexuals, un ganxo d‘atracció per als homes de l‘època. 

Un exemple clarivident d‘aquestes primeres iconografies que sense ser dones fatals susciten 

el primer fatalisme en la pintura, el podríem torbar a la mítica Maja de Francisco de Goya 

(última dècada del segle XVIII). En aquesta imatge, es retrata el cos nu d‘una dona bella 

recolzada plàcidament i mirant de manera directa a l‘espectador. Es tracta d‘una dona real, 

de carn i os, no d‘un ésser mitològic (que han estat tan explotat en segles anteriors i 

posteriors). Altres, com Manet, amb la seva famosa Olimpia, continuen alimentant aquesta 

consciència, amb la representació d‘una dona estesa, relaxada, a l‘espera del plaer exclusiu 

de l‘home.  

  

Aquestos dos quadres citats podrien encasellar-se com els antecedents plàstics d‘una 

imatge, en tant en quant suposen les primeres petjades d‘una exaltació de la representació 

del cos femení. Es la desinhibició i la representació del paradigma de la moderna cortesana 

l‘element que ens permet catalogar aquestes dos representacions com les portadores del 

verí que contaminaria els artistes i els aportaria el talent per dur a terme la representació 

total de la perversitat femenina, del rostre malvat i la mirada seductora i assassina, la 

representació de la dona fatal (Bornay, 1990).  
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Ara bé, per a nosaltres la Maja de Goya, junt a la Olimpia de Manet signifiquen les 

primeres petjades del que serà l‘arquetípica dona fatal a la pintura. No obstant això, en els 

inicis del Romanticisme, i quasi coincidint amb l‘aparició literària de l‘Adelaida de Goethe, 

un artista anglès, conegut com a Henry Fuseli va realitzar una sèrie d‘imatges que ens 

proporcionen un punt de partida en la iconografia de la dona fatal. (Bornay, 1990:126). 

En l‘obra d‘aquest pintor anglès, destaquem l‘olio Titania acariciant a Botton (1780-1790) que 

representa una escena de la comèdia El sueño de una noche de verano de Shakespeare (1595). 

En ell s‘aprecia un escenari obscur entre el que es troba un personatge amb mirada 

malèvola, que arrossega a un home ancià lligat del coll amb una cadena, al més pur estil 

animal. La mirada femenina, en aquesta representació és l‘element intrínsec de la dona fatal, 

transmetent frivolitat i maldat al contemplador. 

 

Un altre quadre de Fuseli que representa els inicis de la tendència fatal és Crueldad 

femenina (1817-1822). Com el seu nom indica, en ell una dona té la capacitat de salvar a un 

home que ha caigut al pou. Ella, amb la perversitat que connoten els seus trets icònics, juga 

amb ell sense facilitar-li el salvament.  Un anàlisis en profunditat de l‘obra de Fuseli ens 

permetria observar com la seva col·lecció tendeix a les fantasies sexuals pròpies del artista 

(que en ocasions s‘acosten a allò obscè) i com la dona sempre apareix com a símbol de sexe 

i maldat, actuant l‘home com la víctima i l‘esclau de la perversa dona fatal (Webb, 1975; 

Bornay, 1990).  

 

A pesar d‘aquesta aproximació a la definitòria de la dona fatal, seria incorrecte 

afirmar que Henry Fuseli fou l‘iniciador de la tendència, ja que estos olis es reserven per a 

la seva col·lecció privada i no configuren una mostra amplia i representativa d‘obres. A 

més, pel caràcter privat d‘aquestes representacions, no van tenir massa impacte en 

l‘imaginari social de l‘època, i tampoc podem afirmar l‘existència d‘una intencionalitat, ja 

que no existeix una continuïtat històrica amb el tema (Webb, 1975; Bornay, 1990). Caldrà 

esperar a l‘aparició de les obres de Dante Gabriel Rossetti i Gustave Moreau, ambdós 

precursors de la imatge femenina fatal i pares del camí visual que desenvoluparà l‘estereotip 

en qüestió al llarg del segle XIX. 
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IV.3.2. Estandarització i fonts primàries consultades  

 

Puig que la pintura és un art diferent a la literatura, la manera de representar al 

personatge es caracteritzarà per altres variants. En aquest cas, els personatges han de 

comunicar a través de la mirada i l‘expressió del rostre, ja que és l‘arma més efectiva amb la 

que juga la pintura per a ser representativa. Encara que el context, el paisatge i els referents 

també són susceptibles de recolzar l‘obra en la seva expressió, seran els rostres humans, les 

expressions, les mirades i tot l‘entramat que apareixen al voltant, els elements que ens 

permetran identificar el personatge fatal en la pintura romàntica.  

 

Parlar d‘un personatge estandaritzat en pintura, a priori, sembla una incongruència, ja 

que tant la tècnica de l‘artista, com els recursos, l‘estil i la intenció comunicativa del quadre 

condicionen la imatge i el rol que assumirà el personatge fatal. No obstant això, podem 

augurar que les dones de la pintura romàntica i posterior, per l‘època social en la que són 

representades i per l‘herència del referent mitològic, assimilaran l‘estereotípia fatal, ja que 

l‘exaltació sexual de l‘artista en aquesta època i les diferents corrents socials que comencen 

a tenir ressò, condicionaran aquesta imatge i la convertiran en la manera d‘expressar la 

misogínia latent, el desig masculí pel cos femení i el mal i la temptació que aquest 

simbolitza. 

 

La mostra seleccionada en l‘apartat de pintura es correspon amb cinquanta-tres 

exemples de pintura romàntica i posterior, ja que trobem exemples simbolistes, 

expressionistes i naturalistes del segle XIX i principis del segle XX que contenen la 

representació femenina des del punt de vista de la dona fatal. Aquestos quadres, en la seva 

gran majoria fan referència a la mitologia, temàtica molt explotada en aquest període i són 

les fonts primàries que han sustentat aquest anàlisi. La recopilació d‘obres ha estat una 

selecció combinatòria de dos llibres fonamentals: El primer d‘ells, el que ha servit de 

recolzament total en tot aquest apartat és Las Hijas de Lilith (Bornay, 1990); l‘altre, que ha 

estat més bé un manual però del que hem obtingut alguna obra significativa es Ídolos de 

perversidad. La imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo. (Dijkstra, 1994).  
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IV.4. ANÀLISI DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA DONA FATAL A LA 

PINTURA 

 

IV.4.1. TIPUS DE DONES FATALS SEGONS EL SEU PAPER EN L’OBRA 

REPRESENTADA  

 
 

 Per poder analitzar la presència de la dona fatal a la pintura romàntica, òbviament, 

hem de detectar la presència d‘aquest estereotip femení en les obres. Evidentment, cal 

trobar la imatge de la dona fatal, vinculada al desig femení o a la perversitat extrema. 

Encara que la dona fatal sempre està present en els quadres de la mostra seleccionada, el 

protagonisme que adquireix en cadascun d‘ells es diferent entre les obres. Per aquest motiu, 

trobarem quadres en els que la imatge d‘una dona fatal siga el punt clau (de vegades, l‘únic) 

de la peça, mentre que en altres casos, la co-presència amb personatges masculins o la 

representació de més d‘una dona fatal serà notòria. De l‘anàlisi del protagonisme femení 

entendrem la importància que assumeix el personatge al bell mig de la peça pictòrica.  

 

 

IV.4.1.1. Segons la seva presència 

 

La dona fatal única  

En la majoria d‘obres seleccionades, la presència d‘una única dona fatal és el cas 

més comú. En les obres de Rossetti, per exemple, l‘única dona fatal és el recurs més 

evident i utilitzat. Exemples com Helena de Troya (1863), Lady Lilith (1864), Venus Vesticordia 

(1868), Pandora (1869) o Proserpina (1874), ens mostren com la presència a mode de retrat de 

la dona fatal li dona un protagonisme exclusiu a les dones, assumint aquestes tota la 

importància i la significació de les peces. En altres casos, a pesar que la dona no és l‘únic 

element protagonista, la imatge d‘una única dona fatal és evident. Els casos més rellevants 

serien els de Medea (Frederich Sandys, 1868) Salomé danzante (Moreau, 1874) Isthar (Fernand 

Khnopff, 1888) Judith (Franz Von Stuck, 1893) Fantasia egípcia (A. Winter, 1898) o les 

representacions de Salomé de Munch (1903-1905) i Judith de Klimt (1901-1909). En 



Capítol IV 

 112 

aquestos casos mencionats, la dona fatal ja no apareix a mode de retrat, sinó que 

s‘entrellaça amb altres elements de la natura, paisatges o humans, però el protagonisme de 

l‘obra recau sobre la seva figura.  

 

La interrelació amb la imatge masculina 

Hem trobat casos en els que la presència de la dona fatal apareix interrelacionada 

amb la figura masculina. En aquests obres s‘exalta la posició fatal de la dona i la perversitat 

i seducció que aquesta genera envers l‘home. Els exemples més rellevants els trobem en 

Edipo y la esfinge (Moreau, 1808), Hallada (Rossetti, 1845), Olimpia (Manet, 1863), Jasón 

(Moreau, 18656) Fidie y Demofonte (Burne Jones, 1882), Antonio y Cleopatra (T. Alma 

Tadema,. 1883) o La belle damme sans merci (J.W Waterhouse, 1893). En totes aquestes obres, 

la dona fatal apareix acompanyada de la figura masculina i s‘aprecia com actua a mode de 

fatal influint en l‘home de la manera més perversa. En Edipo y la esfinge (Moreau, 1808), per 

exemple, la presència d‘una esfinx com a representació de dona fatal alimenta l‘escena tot 

mirant al personatge d‘Edipo amb una mirada lasciva i salvatge. Aquesta escena és 

probablement, una representació evident de la denominada guerra de sexes. El cas de Jasón 

(Moreau, 1865) també ens mostra la interrelació entre home i dona, representant una 

Medea que mira amb mirada malèvola al personatge masculí, planejant el cop letal que va a 

realitzar per tal d‘assassinar a la dona de la qual s‘ha enamorat el seu marit.  

  

Però, si parlem de la co-presència d‘homes i dones fatals a les obres cal mencionar 

tots els quadres seleccionats en els que apareix la figura de Salomé. Tant en Salomé danzante 

(Moreau, 1874) com en La aparicion (Moreau, 1876) Salomé triunfante (Eduardo Toudouze, 

1886) Salomé (Lévy-Dhrummer, 1896) Salomé (George Privant Livemònt, 1900) Salomé con 

cabeza de San Juan  (Franz Bon Bayron, 1900) i Salomé (Lovis Corint, 1900) el personatge 

s‘entrellaça amb la figura masculina representant el major grau de perversitat reconegut. 

Ella (Salomé) s‘interrelaciona amb la imatges del cap decapitat de la seva víctima (Joan 

Baptista) al qual, segons la història, va ordenar matar desprès de patir un rebuig. 

Probablement siga el cas de la representació de Salambo l‘exaltació més evident de la 

perversitat de la dona fatal a la pintura, ja que en totes les seves aparicions ella és femme fatale 

total i la imatge de la víctima sucumbeix a la representació els mals que l‘home patia de la 

mà del sexe femení.  
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Més d’una dona fatal 

A banda de la presència d‘una única dona fatal i la co-presència de la dona fatal i la 

seva víctima, destaquem una tercera variant relacionada amb el protagonisme de la dona. 

Es tracta de la presència de més d‘una dona fatal. Cal remarcar que aquesta variant és 

escassa, ja que la pintura, al contrari que la literatura, ha de simplificar en contingut per tal 

d‘aconseguir que allò representat siga més fàcil de percebre (Hofstatter,1981). Així doncs, la 

representació de més d‘una dona fatal suposaria l‘existència de més d‘un punt d‘atenció en 

l‘obra i, per tant, seria motiu de difusió del paratge a representar. Així i tot, l‘únic cas que 

hem identificat com a presència de més d‘una dona fatal el trobem a l‘obra Lau Veneris 

(Burne Jones, 1873). En ell, el personatge de Venus apareix amb aspecte absent i malalt, 

acompanyada d‘una cort de dones que l‘animen per es seves penúries i, s‘entén que 

comenten com solucionar els pesars de Venus. El reflex de Venus ens mostra un rostre un 

tant ambigu que, en paraules de Octave Mirbeau: ―són uns ulls únics en l‘art i una persóna 

no pot sabers i es corresponenen amb un onamisme, un safisme, un amor natural o amb 

tuberculosi‖ (Webb, 1975:135). 

 

Observem, per tant, que encara que existeixen desviacions en el protagonisme de la 

dona fatal a les obres romàntiques, la presència més significativa és aquella en la que la 

dona fatal apareix sola, absorbint tota l‘atenció de l‘obra i, en segona instància, la 

conjugació de la imatge femenina en relació a la seva víctima.  

 

IV.4.1.2.Segons els referent del fatalisme 

 

El referent és aquell element que ens permet conèixer el context real de la història 

representada. En les obres que hem analitzat, el referent sol estar ben definit, ja que és la 

manera de fer entendre al receptor de la peça el context en el que es succeeixen els fets. 

La representació icònica és ben diferent a la literària, pel que fa a la contextualització de les 

peces. En literatura, a través de la paraula, es fàcil enquadrar al receptor en un paisatge o 

entorn concret. Ara bé, en pintura, es necessita d‘una vinculació amb el referent que s‘ha 

d‘introduir per mitjà de la imatge. Aquest fet, en molts casos, resulta complicat i hem de 

retrobar el context en el que naix l‘obra per donar-li sentit. En altres casos, com ocorre en 

la majoria de peces seleccionades, el referent ve donat a través de la representació del propi 
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personatge (la representació d‘un ésser mitològic ens extrapola a un context concret, 

mentre que la imatge d‘un personatge històric ens dóna informació del possible context en 

el que s‘emmarquen els fets). De vegades, el referent no es correspon en cap saber previ i 

s‘aprecia la creativitat de l‘artista per generar nous imaginaris en els que enquadrar les seves 

obres. En les peces seleccionades trobarem diversos tipus de referent, tots ells relacionats 

amb les influencies directes de la pintura romàntica i posterior.  

 

El referent mitològic 

Com sabem, la mitologia és font d‘inspiració per als pintors romàntics, ja que 

l‘entenen com una forma irreductible de l‘expressió humana (Dijkstra , 1994:312). Per 

aquest motiu, és fàcil trobar representacions romàntiques que recorden la mitologia, amb 

escenes mitològiques i recreacions dels mites clàssics. Aquest fet, junt al naixement de la 

dona fatal (que s‘emmarca en les primeres històries mitològiques) ens permet entendre la 

importància del referent mitològic en aquestes obres. Trobem molts exemples de mitologia 

en la mostra seleccionada i, per mencionar-ne algun, destacarem les obres de Rossetti 

(Hallada, 1845; Helena de Troya, 1863; Venus Vesticordia, 1868; Pandora, 1869 o Asthare 

Syriarca, 1877) i de Moreau (Edipo y la esfinge, 1808 i Jasón, 1865). La importància de la 

mitologia en aquestos dos pintors és evident, ja que la majoria de les seves obres fan 

referència a escenes mitològiques i personatges pertanyents a la mitologia clàssica. Així i 

tot, hi ha altres pintors més moderns que s‘encarreguen de despertar de nou els mites. És el 

cas de Gustav Klimt (Judith I, 1901 i Judith II, 1909) o Odilon Redon, que reencarna el mite 

de Pandora a la seva creació de l‘any 1910. Altres com Burne Jones (Fidie y Demofonte, 1882) 

Arthur Hacker (Circe, 1893) Frank Bon Stuck (Judith, 1893) Herbert Draper (La doncella, 

1894) o J.W. Waterhouse (Circe envenenando al mar, 1892) també fan referència a la mitologia 

en les seves obres, però de manera més puntual, en oposició a Rossetti o Moreau, que 

utilitzen la referència mitològica com un patró quasi comú a totes les seves obres 

(Moorman, 1997).  

 

El referent històric 

A banda del referent mitològic, destaquem la importància del referent històric i 

religiós, per estar present en multitud de les obres tractades. La religió és una temàtica 

constant al llarg de la història de la pintura, motiu pel qual no podia desaparèixer del 
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Romanticisme, encara que assumeix perspectives diferents en relació a altres èpoques. Puig 

que la religió també dona peu a la consagració del mite de la dona fatal, assentant sobre 

Eva, la primera dona, totes les penúries del món (analogia amb el mite de La caixa de 

Pandora) i posant de manifest la dicotomia Verge/Dimoni. Per aquest motiu és evident que el 

referent religiós, a l‘hora històric, adquireix molta importància en la representació de la 

dona fatal. Els exemples més rellevants els trobem a les representacions del personatge 

d‘Eva (Lévy-Dhurmer, 1896) i Lilith23 (en l‘obra Lady Lilith de Rossetti, 1864). De nou cal 

mencionar la saga de representacions de Salomé, tant en Salomé danzante (Moreau, 1874) 

com en La aparicion (Moreau, 1876), Salomó triunfante (Eduardo Toudouze, 1886) Salomé 

(Lévy-Dhrummer, 1896) Salomé (George Privant Livemònt, 1900) Salomé con cabeza de San 

Juan  (Franz Bon Bayron, 1900) i Salomé (Lovis Corint, 1900), el personatge femení manté 

una clara vinculació amb la referència religiosa, per ser filla d‘un personatge molt rellevant 

en la Bíblia, Herodes, i a l‘hora manar a decapitació a San Joan Baptista, desprès de que 

aquest rebutjara l‘amor de Salomé.(Nou Testament : Mateo 14:6-12 y Marcos 6:21-29).  

Pel que fa al vincle històric destacar les obres que fan referència a Lucrecia Borja, com és el 

cas de la ja mencionada obra Hallada (Rossetti, 1845). Lucrecia Borja fou la filla del duc 

Rodrigo Borja, que posteriorment es convertiria en el Papa Alexandre VI. La fatalitat 

d‘aquest personatge està vinculat amb la mort del seu pare i del germà, a banda de les armes 

de seducció que se li han atribuït al llarg de la història.  

Un altre personatge ben rellevant vinculat amb el referent històric és Cleopatra. 

Totes les manifestacions artístiques en les que apareix Cleopatra (Moreau, 1887); Cleopatra 

ensayando el veneno con sus amantes. (Alexandre Cabanel, 1887); Cleopatra. (J.Delville, 1893) i 

Fantasia egípcia. (A.Winter, 1898) estan relacionades amb la història de la que fou la malvada 

i seductora reina d‘Egipte.  

 

El referent literari 

Un tercer referent el trobem en la literatura. Molts quadres representen un saber ja encarnat 

en les obres literàries prèvies i es regeixen d‘aquest matèria per a dur a terme les obres 

pictòriques. Podríem dir que ens trobem davant les primeres manifestacions 

d‘intertextualitat, encara que l‘essència de la intertextualitat siga ben distinta a la 

                                            
23 Recordem que Lilith és la figura anàloga d‘Eva en la religió jueva i, a l‘hora, la primera esposa d‘Adam, la 
qual és destituïda del matrimoni per negar-se a mantenir relacions sexual subordinades amb el seu home 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Testamento
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo14:6-12;&version=61;
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos6:21-29;&version=61;
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intertextualitat de la qual parlarem posteriorment. Podem atribuir a aquest contacte entre 

manifestacions culturals els orígens del transvasament de continguts culturals, a saber, un 

cúmul d‘influències (Praz, 1999; Dijkstra, 1994; Adorno, 1944) que representaria, d‘alguna 

manera, les primeres petjades de processos intertextuals dels que parlarem més endavant. 

Els exemples més rellevants d‘aquesta vinculació amb la literatura els trobem al quadre 

Sidonia Von Bork (Burne Jones, 1860) que representa la dona fatal que apareix en una 

novel·la terrorífica de l‘eclesiàstic alemany Wilhem Meinhold (1847). Aquesta novel·la 

escrita a mode de crònica –tot i que no forma part de les fonts primàries que hem consultat 

en l‘apartat dedicat a la literatura- narra les males accions de Sidonia, noble de la regió de 

Pomerania, que amb la seva bellesa destruïa tots els que li rondaven i, a més, va ser capaç 

d‘embruixar i assassinar a la seva família. 

Les representacions d’Helena de Troya (Rossetti, 1863) també fan referència al món 

literari, en concret a la Il.liada de Hòmer (Segle VIII aC.), on Helena es la causant de la 

Guerra de Troya, en conseqüència del seu despit i la seva fugida. Naná, quadre de Manet 

datat l‘any 1877, també ens mostra la vinculació evident amb el món de la literatura. El 

personatge de Naná es l‘encarnació del mateix personatge en al novel·la d‘Emile Zola 

titulada amb el mateix nom i datada l‘any 1840. Un altre quadre important pel que fa al 

referent literari és l‘obra La Belle damme sans merci (Waterhouse, 1893) en el que fa referència 

al personatge que descrivia John Keats al seu poema del mateix nom datat l‘any 1819.  

 

Nous imaginaris associats al fatalisme 

Per acabar de parlar del referent destacarem l‘existència de nous imaginaris que 

s‘allunyen de la tradició històrica, literària i mitològica i presenten un nou espai de creació. 

El cas més eloqüent es el de l‘obra Pornocrates (Félicien Rops, 1878). En ella, una dona es 

passeja amb arrogants peces de roba guiada per un gos al qual passeja. Es tracta d‘una 

metàfora per representar la natura perversa de la dona capaç de convertir els homes en 

animals, però allunyat de les referències clàssiques a la dona fatal. Un altre quadre que es 

manté al marge de la tradició i genera un nou referent es el de La ejecución (Heine, 1892). En 

ell, una dona amb una espasa en la mà condueix un home cap a una fortalesa on es suposa 

que tindrà lloc la seva decapitació.  
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Hem observat com el referent sempre està present en les obres (encara que en algun 

cas, es genera un nou imaginari que es desvincula de la tradició). Aquesta relació amb el 

referent ens sorprèn, en especial en el cas del referent literari, ja que ens mostra les 

primeres petjades del que seria una posterior intertextualitat entre gèneres i, a l‘hora, 

assenta les bases que constituiran una posterior industrialització d‘aquestes creacions 

culturals. 

 

 

IV.4.1.3. Segons la relació amb el paisatge  

 

Un punt molt significatiu de les obres romàntiques és el paisatge. Per una banda, la 

representació d‘allò natural i l‘interès per la vinculació de l‘home amb la natura posen de 

manifest la importància dels paisatges a les obres. Per altra part, i en relació amb el referent, 

el paisatge contribueix a emmarcar l‘obra en el context pertinent, tant siga un context 

natural com històric, literari o mitològic. A les obres seccionades, veurem com el paisatge 

es representa de maneres distintes, però com aquestes variables en la representació 

adquireixen un conglomerat de significat comú, que sempre es veu vinculat a la realitat 

representada.  

Paisatges paradisíacs 

El paisatge ens confirma la relació del personatge fatal amb les penúries que hi 

provoca. Front a paisatges tenebrosos en els que es relaciona la maldat del personatge amb 

la tenebrositat, trobem paisatges paradisíacs, normalment vinculats a la mitologia, que 

mostren la fatalitat emmarcada en un context de bon ambient. Si parlem de paisatges 

paradisíacs, caracteritzats per l‘abundància de llum i l‘existència d‘elements naturals, 

destaquem peces com Proserpina (Rossetti, 1873-77) Asthare Syriarca (Rossetti, 1877) Eva 

(Max Klinger, 1880), Circe envenenando al mar (Waterhouse, 1892) Eva i Adan (Munch, 1908) 

o les representacions de Salomé, en totes les seves versions. Aquestos paisatges paradisíacs 

solen reflectir un benestar i una pau palpable en el context, que es veu pertorbada per la 

presència de la figura fatal en el quadre.  
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Els paisatges tenebrosos  

Els paisatges tenebrosos, però, són més abundants, ja que amb la utilització d‘aquest 

recurs, el pintor nodreix la fatalitat de la dona amb les connotacions negatives que li aporta 

un paisatge tenebrós i, així, aconsegueix una realitat fatal on la dona pot dur a terme les 

seves accions perverses. Són molts els exemples de la mostra que responen a aquesta 

característica, entre els quals podem citar Edipo y la Esfinge (Moreau, 1808), Jasón (Moreau, 

1845) Medea (Frederich Sandys, 1868), Proserpina (Rosetti, 1873-77), La aparición (Moreau, 

1876), Isthar (Fernand Khnopff, 1888) Sansón y Dalila (Max Lieberman, 1901) i Mesalina 

sentada (Tolouse-Lautrec, 1901). És Gustave Moreau el pintor que més utilitza el recurs 

tenebrós en la composició del paisatge en les seves obres, representant sempre els paratges 

obscurs i carregats d‘ombres i penombres que transmeten el fatalisme que impregna de 

perversitat la figura de les dones fatals.  

 

L’absència de paisatge  

L‘absència de paisatge també és una variant més a destacar pel que fa a la 

composició de les obres analitzades. Quan existeix absència de paisatge, tota l‘atenció de 

l‘obra recau en la figura representada (la dona fatal, en aquestos casos) a l‘hora que és 

aquesta figura la que ha de significar tot el que l‘obra vol transmetre. L‘absència de paisatge 

la trobem en diverses obres, coincidint amb els retrats femenins, que abracen el 

protagonisme d‘una única dona fatal, Els exemples més representatius d‘aquesta variable els 

trobem a les obres Helena de Troya (Rossetti, 1845), Pandora (Rossetti, 1869), Naná (Manet, 

1877), Antonio y Cleopatra (L. Alma Tapema, 1883), Helena en los muros de Troya (Moreau, 

1885), Fantasia egipcia (A.Winter, 1898), Salomé (Lévy-Dhurmer, 1896), i Salomé I i Salomé II 

(Munch, 1903-1905). A banda d‘aquestos casos on el retrat de l‘expressió fatal femenina és 

l‘element principal de l‘obra, existeixen altres casos que careixen de paisatge però que 

s‘allunyen del retrat femení, com es el cas d’Ari Matmore (Gauguin, 1892) que representa el 

cap seccionat d‘un maorí mentre que una enigmàtica dona, que assumeix el rol de fatal tot 

assemblant-se al personatge de Salomé contemplant el cap decapitat de Joan Baptista.  

IV.4.1.4. La relació amb els elements de la natura 
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És habitual trobar la presència d‘elements naturals entre les obres. Aquestos 

elements, de vegades amb forma de bé de la natura i d‘altres en forma més bé materials, 

aporten significació a la figura humana representada, ja que condicionen la posició de poder 

o de subordinació a la que pertany. Moltes vegades, aquestos elements naturals actuen com 

un comunicador més del referent de l‘obra, per emmarcar-la en un cosmos mitològic, 

literari o històric. A través dels elements externs el personatge representat adquireix 

personalitat, al poder percebre més fàcilment la seva relació amb el tot de l‘obra. Més 

endavant podrem veure com la representació de les dones en aquestes obres està molt 

condicionada per la presència d‘elements naturals, a través dels quals els pintors 

contextualitzaven el personatge i encarnaven les llegendes mitològiques i les histories 

literàries d‘una manera molt representativa 

 

Els elements naturals com a símbols de poder 

Els elements naturals representats adquireixen importància en les obres ja que 

relacionen el personatge amb el referent i, al mateix temps, ens donen informació envers el 

poder o la subordinació del personatge. La presència d‘aquestos elements varia en funció 

de les obres representades, adquirint una significació distinta en cada peça. Si parlem dels 

elements com a símbol de poder, destaquem obres com Lady Lilith (Rossetti, 1864) on el 

personatge de Lilith apareix acariciant-se la cabellera (símbol de seducció fatal) i al mateix 

temps contempla el seu rostre amb un espill de mà, element poc cotitzat en l‘època, que es 

relaciona a les classes més poderoses. Un altre exemple es el quadre Lau Veneris (Burne-

Jones, 1873) on sobre les cames de Venus reposen una corona i una flor emblemàtica. 

Òbviament, la corona atribueix poder al personatge, encara que més endavant observarem 

com aquestos elements poden suposar subordinació. El quadre Pandora (Rossetti, 1869) 

recrea aquesta simbologia de poder a través de la imatge de la famosa caixa dels mals del 

món. Medea (Frederick Sandys, 1868) representa el poder a través de la possessió de verins 

amb els quals enverinarà l‘estimada del seu marit.  

 

 

Elements naturals que subordinen la dona fatal 

A banda de la simbologia de poder, també destaquen l‘existència d‘elements que es 

relacionen amb la subordinació de la imatge femenina, malgrat que aquesta apareix com a 
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figura dominant fruit de la seva perversió. És el cas de Jasón (Moreau, 1865) on Medea 

observa detingudament l‘home, sosté el verí amb el que matarà a Glauce, l‘enamorada de 

Jasón. A més, la serp que li envolta la cama fa referència ala subordinació del personatge 

masculí front a la malícia de la dona fatal. Lau Veneris (Burne-Jones, 1873) ens mostra una 

Venus subordinada a la corona, fet que la du a despossar-se d‘aquesta i li produeix una 

sensació fatídica i absent.  

 

Elements vinculats amb el referent 

Els elements del quadre que generen una vinculació amb el referent de l‘obra, 

apareixen en moltes de les obres seleccionades, ja que amb la presència d‘aquestos elements 

secundaris de la composició s‘aconsegueix una adequació espai-temporal realment 

satisfactòria i, al mateix temps, és fàcil emmarcar el personatge en el seu context 

corresponent. Els casos on més abunden aquest tipus d‘elements els trobem a totes 

aquelles obres el referent de les quals és mitològic. Existeix una analogia evident entre el 

referent mitològic i l‘aparició d‘elements vinculats a aquest tòpic. Els exemples més 

clarificadors els troben en Proserpina (Rossetti, 1873-77), Circe (Arthur Hacker, 1893), Sansón 

y Dalila (Max Lieberman, 1901), Pandora (tant Rossetti, 1869 com Odilon Redon,1910)  

 

Desprès d‘aquest plantejament d‘anàlisi envers els quadres analitzats, detectem una 

presència constant de moltes variants, encara que aquestes varien en funció de les 

necessitats de l‘obra i de la intenció comunicativa de l‘autor. Vegem doncs, com es genera 

un entramat de trets comuns que caracteritzen les obres i les estereotipen d‘alguna manera 

(no sols el personatge, sinó també l‘obra i la seva manera de ser representada) confirmant-

nos l‘existència d‘un procés d‘estandarització evident que intercanvia les parts 

característiques per generar nous personatges que s‘alimenten de la mateixa arrel comú.  
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IV.4.2. ANÀLISI DE LA DONA FATAL REPRESENTADA 

 

En tota dona fatal que apareix als quadres seleccionats, apareixen una sèrie de trets 

significatius que afirmen la pertinència a l‘estereotip fatal d‘aquestes dones. A més, sorgeix 

un entramat de característiques variables que suposen l‘intercanviabilitat entre personatges 

aparentment diferents, però ben similars en essència. Cal destacar que les característiques 

que defineixen a la dona en la pintura no són les mateixes que definien aquestes dones en la 

literatura romàntica, ja que per necessitats de l‘anàlisi i per la distinta naturalesa de les fonts 

primàries, no era pertinent dur a terme el mateix anàlisi. Les característiques que donen 

sentit a qualsevol dona fatal de la pintura romàntica i posterior són les següents: 

 

IV.4.2.1. Segons el missatge del seu somriure 

 

Quan parlem del somriure no solament ens referim a l‘expressió dels llavis del 

personatge, sinó al conjunt expressiu que sorgeix del seu reflex. El somriure, generalment, 

condiciona l‘expressió del rostre, fet pel qual ens sembla interessant analitzar-lo com un 

element susceptible de transmetre major o menor grau de perversitat. Trobem diversos 

tipus d‘expressió en les dones. Des de somriures benèvols, similars a expressions infantils 

fins a somriures malignes que expressen la perversitat de la dona fatal. De vegades, el 

somriure no és un element rellevant d‘expressió i es presenta com quelcom ambigu. En 

aquestos casos, són altres elements del físic els que s‘encarreguen de significar fatalitat en 

relació al personatge representat.  

 

Somriures perversos  

El somriure ens dóna pistes envers la perversitat del personatge fatal, ja que a través 

d‘ell es configura el reflex de la picardia, la maldat o, perquè no, la possible innocència. 

Trobem diverses maneres de fer ús del somriure. En primer lloc cal que destaquem els 

somriures perversos, aquells que transmeten l‘expressió d‘una ment retorçuda i malèvola, 

incessant i capaç de fer front a tot el que es propose. Els exemples més clarificadors 

d‘aquest tipus de somriure els trobem a peces com Sidonia Bon Vork (Burne-Jones, 1860), 

Olimpia (Manet, 1863), Medea (Frederich Sandys, 1868), Proserpina (Rossetti, 1873-77), 

Cleopatra ensayando el veneno con sus amantes (Alexandre Cabanel, 1887), les representacions de 
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Circe (Arthur Hacker, 1893) i Circe envenenado al mar (J.W Waterhouse, 1892), Judith (Franz 

Von Stuck, 1893), Mesalina (Albrey Beardsley, 1895) o les representacions del personatge de 

Salomé per Munch (Salomé II, 1905) i Franz Von Stuck, (1906).  

Aquestos somriures tenen personalitat pròpia, miren a l‘espectador amb perversitat i a 

través del somriure tímid que ens manifesten, ens aproximaran a l‘interior pervers de la 

dona fatal.  

 

Somriures benèvols 

Cal dir que no sempre el somriure és fruit de perversitat i transmet la malícia del 

personatge. En molts casos, el somriure de la dona es representa com un somriure benèvol, 

puig que d‘aquesta manera es transmet una innocència falsa que atribueix a la dona eixa 

subtilesa que denoten els seus actes. Els casos són abundant, encara que no tan presents 

com els somriures perversos. Amb aquest recurs, l‘autor enardeix un valor més a l‘expressió 

femenina, connotant-la com a més fatal encara, fruit de la seva hipocresia. Hem detectat 

aquest tipus de somriure en peces com: Helena de Troya (Rossetti, 1863), Pornócrates (Félicien 

Rops, 1878), Eva (Max Klinger,1880), Fidie y Demofonte, (Burne Jones, 1882), Salomé triunfante 

(Eduardo Toudouze, 1886), Salomé (Émile Fabri, 1892), La belle damme sans merci 

(JW.Waterhouse, 1893), Eva i Salomé (les dos de Lévy-Dhurmer al 1896), Mesalina sentada 

(Tolouse-Lautrec, 1901) i Salomé (George Privant Livemònt, 1900).  

 

Totes aquestes peces utilitzen el somriure benèvol de la dona fatal per intensificar la 

capacitat perversa d'aquesta. Pot ser el cas més representatiu el trobem a les dos 

representacions d‘Eva citades. Aquest personatge bíblic sempre apareix amb un somriure 

innocent, quasi angelical, que mostra un personatge dolç i sensible. Ara bé, és solament un 

recurs estilístic per intensificar la maldat que caracteritza Eva, la causant de les desgràcies 

humanes desprès de cometre pecat24. Cal destacar el personatge de Salomé, per ser un 

personatge adaptat a ambdues variables. Trobem manifestacions en les que Salomé gaudeix 

                                            
24 Existeixen estudis que pensen que el personatge d‘Eva ha estat admirat en diverses èpoques per ser la 
primera dona i per aquest motiu la seva representació sol mostrar un personatge dolç i sensible. Ara bé, cal 
remarcar que la representació d‘aquest personatge –almenys en l‘època que nosaltres tractem- adquireix un 
aspecte angelical fruit de la necessitat comunicativa dels pintors que volien fer ressò de que la maldat 
femenina es troba fins i tot en els rostres més delicats i bondadosos possibles.  
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d‘un somriure malèvol i pervers (Salomé II,  Munch 1905, per exemple) front a altres 

manifestacions en les que la dona presenta un somriure bondadós i benèvol, com són els 

casos citats anteriorment. Aquesta vulnerabilitat del somriure del personatge ens remarca 

una característica intrínseca del concepte d‘estandarització que es conté en tot aquest 

treball. És la manera més clara d‘utilitzar un motlle fix que es varia per mostrar un 

personatge diferent, quan és, en essència, el mateix.  

 

L’ambigüitat del somriure 

Per acabar de parlar del somriure cal remarcar l'existència de peces en les que el 

somriure és quelcom ambigu i no acaba de transmetre gran èmfasi pel que fa a la 

perversitat femenina. Són els casos de Pandora (Rossetti, 1869) Lau Veneris (Burne Jones, 

1873), Venus Vesticordia (Rossetti, 1868), Cleopatra (Moreau, 1887) o la primera Salomé de 

Munch (1901). Aquestos exemples no exploten el recurs del somriure per a identificar al 

personatge, però centren el nucli d‘atenció en altres característiques que analitzarem a 

continuació.  

 

 

IV.4.2.2. Segons la representació dels cabells 

 

A través de la representació dels cabells, el pintor romàntic aconsegueix transmetre 

la seducció que caracteritza la dona fatal. A l‘igual que en la literatura, els cabells són un 

recurs molt explotat i repetit fins la sacietat per identificar la personalitat seductora de les 

fatals. Així, vegem com el cabell és un dels elements que més vinculat es troba a 

l‘estereotipació de les dones fatals (Bornay, 1994). El mite duna llarga cabellera, suau, 

acolorida, brillant està present en tots els imaginaria estudiats. A continuació veurem com 

s‘utilitza aquesta arma de seducció en la pintura i la tendència a l‘hora de representar els 

cabells femenins. 

 

Els cabells com a element de seducció 

La cabellera llarga i suau ha estat un recurs molt explotat en tots els gèneres, fet pel 

qual s‘ha consolidat com un element molt característic de la dona i la seva condició de fatal. 
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En pintura, la representació de llargues cabelleres amb aparença suau s‘utilitza per expressar 

la sensualitat patent de les fatals (Bornay, 1994). Així doncs, trobem moltes peces on 

aquesta característica es representa com un element de seducció molt significatiu, com són 

els casos de Lady Lilith (Rossetti, 1864), Venus Vesticordia (Rossetti, 1868), Medea (Federich 

Sandys, 1868), Pandora (Rossetti, 1869), Proserpina (Rossetti, 1873-77), La belle damme sans 

merci (Waterhouse 1893) o Circe (Arthur Hacker, 1893), entre altres. Cal assenyalar que 

Rossetti apareix com el màxim exponent de la cabellera en la mostra que hem seleccionat. 

Les seves peces citades combinen l‘esponjositat dels cabells amb la suavitat, tot generant un 

cicle de seducció que envolta la figura femenina. Altres retrats com el d‘Eva (Lévy-

Dhurmer, 1896) imiten aquesta concepció rosettiana dels cabells, però no apleguen al grau 

d‘expressivitat que tenen els de l‘autor mencionat.  

 

Els cabells arreplegats 

Podem dir que en totes les obres seleccionades, encara que no hagen estat citades, el 

cabell és un element provocatiu evident. Però, en molts casos, es renúncia a la llarga 

cabellera sedosa i se‘ns mostren cabelleres arreplegades o cobertes. Els casos en els que 

destaquen els cabells arreplegats són Hallada (Rossetti, 1845), Olimpia (Manet, 1863), Lau 

Veneris (Burne-Jones, 1873), Pornocrates (Félicien Rops, 1878), Isthar (Fernard Khnopff, 

1888) i les diverses manifestacions del personatge de Salomé. En totes aquestes peces, la 

cabellera apareix arreplegada, malgrat que no deixa de ser seductora i provocadora. Pensem 

que es tracta d‘una manera subtil d‘aproximar la bellesa femenina a la masculinitat, fent 

ressò de la condició masculina i mostrant a la dona com un ésser subordinat, a l‘hora que 

malvat.  

 

Els cabells coberts  

En alguns casos, els cabells tot i que ben definits, estan coberts per algun tipus 

d‘element decoratiu o per teles. Es el cas de Salomé danzante (Moreau, 1874) i La aparición 

(Moreau 1876), Pornócrates (Félicien Rops, 1878) Helena en los muros de Troya (Moreau, 1885), 

Cleopatra (Moreau, 1887) o Judith II (Klimt, 1909), entre altres. En aquest cas, vegem que és 

Moreau qui té major rellevància pel que fa a la representació dels cabells coberts. En 

oposició al seu contemporani Rossetti, que destacava per l‘expressivitat de les seves 
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cabelleres soltes i sinuoses, Moreau es decanta pels cabells coberts, simulant l‘anonimat o el 

bandolerisme, com a element expressiu de la fatalitat femenina. 

 

 

IV.4.2.3. Segons la representació de la mirada 

 

La mirada és per definició l‘element més comunicatiu de l‘ésser humà. A través de 

l‘expressió dels ulls es pot conèixer l‘interior de les persones, ja que aquestos són capaços 

de mostrar sentiments, penúries o inquietuds. En la representació icònica passa el mateix. 

Els personatges representats, a través de la mirada configuren la seva pròpia personalitat. 

En el cas de les dones fatals, la mirada adquirirà molta rellevància, ja que ens permetrà 

mesurar el grau de perversitat i seducció que en ella es conté. 

 

La mirada perversa 

La mirada és un recurs sine qua non el pintor no podria expressar a les seves obres 

l‘essència interna del personatge. La manera de representar la mirada i la consegüent 

transmissió de fatalisme és diferent en les obres analitzades. Tot i això, destaca la 

representació de mirades perverses, capaços de transmetre el mal i el coratge del personatge 

al primer cop de vista. Els exemples d‘aquest recurs són molts, ja que es tracta d‘una 

manera molt factible de reflectir el tot de la dona fatal a pintura. Destaquem els quadres 

Sidonia Von Bork (Burne-Jones, 1860), Medea (Fredrich Sandys, 1869) o Pandora (Rossetti, 

1869) entre altres, per ser tres exemples de mirades definides i ben marcades, fondes i 

obscures, transmissores incessants de perversitat. Altres exemples menys rellevats, però que 

contenen la perversitat en l‘expressió de la mirada són les diferents representacions del 

personatge de Salomé o els dos quadres on Gustav Klimt representa el personatge bíblic de 

Judith (Judith I, 1901 i Judith II, 1909).  

 

La mirada seductora 

Una altra manera de conjugar la mirada del personatge femení a través de la 

representació de la seducció. Es tracta de mirades que destaquen pel tamany gran dels ulls, 

que miren al front denotant seguretat i provocació. Aquestes mirades solen estar envoltades 
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d‘un context de seducció que recolza en part la intenció transmissora de l‘artista. Els 

exemples més rellevants els trobem a Helena de Troya (Rossetti, 1863) i Venus Vesticordia 

(Rossetti, 1869). Altres com Proserpina (Rossetti, 1873-77) o Salomé (George Privant 

Livemònt, 1900) també es nodreixen d‘aquest recurs, però de manera menys significativa. 

El cas de George Privant Livemònt és ben rellevant puig que és l‘únic pintor de la mostra 

que no representa Salomé amb una mirada perversa, sinó que es decanta per la seducció del 

personatge front a la perversitat.  

Vegem com és Rossetti el pintor que més empeny posa en la transmissió de les mirades 

seductores. A més, la majoria d‘obres que presenten aquesta variant destaquen per ser 

quadres de retrat.  

 

L’expressió infantil 

A banda de la mirada perversa i seductora, hem trobat exemples en els que destaca 

l‘expressió infantil del personatge femení. És aquella variable que hem anomenat bellesa 

infantil en l‘apartat de literatura i la podem en la representació de Salomé danzante (Moreau, 

1873) i en algunes representacions d‘Eva (Eva i Adan, Munch 1908 i Eva de Max Klinger, 

1880). No es tracta de representar joves noies, sinó que es busca reflectir la imatge fatal del 

personatge femení posant d‘èmfasi els trets més ingenus i dolços del personatge.  

 

 

IV.4.2.4. Segons la representació dels cossos 

 

La representació completa del cos ens mostra els cànons de bellesa de l‘època. 

Entre les dones fatals trobarem distintes formes de representar el cos femení. En aquest 

apartat observarem la importància que adquireix la figura nua del personatge femení així 

com la manera en que es definien les formes físiques. Malgrat que el cos com a tal no 

gaudeix de l‘expressivitat que caracteritza el rostre, és interessant veure les formes 

d‘aquestos per comprovar si s‘atribueix força física o formes definides a una personalitat 

també definida o, si pel contrari, el cos ens mostra una fragilitat que no es relaciona amb la 

força perversa del personatge. 

La manera en que els artistes representen els cossos de les dones fatals és un tret 

susceptible d‘analitzar per ser una característica més de les dones. Malgrat que el cos no és 
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tan expressiu com puga ser-ho la mirada, podem definir clarament quines eren les maneres 

de caracteritzar el cos d‘aquestes dones. 

 

Els cossos voluptuosos 

Existeix molta tendència a representar cossos voluptuosos entre la mostra. El motiu 

no és altre que seguir els cànons estilístics previs a aquest moviment, que donaven 

importància a cossos ben llustrosos i formats. A més, representant un cos voluptuós 

s‘aconsegueix mostrar una silueta forta i, perquè no, poderosa, fet que interessa als artistes 

romàntics. Els exemples de cossos voluptuosos els trobem pràcticament a  totes les obres. 

Se‘ns presenten dones ben nodrides i amb siluetes voluptuoses, que, acompanyades dels 

altres trets fatals analitzats, configuren l‘exemple perfecte de la iconografia de la dona fatal a 

la pintura. 

 

La importància de les formes esquàlides 

Ara bé, hi ha cossos femenins que destaquen per les seves formes esquàlides. Ens 

reflecteixen un cos femení prim i molt estirat, més similar al cànon actual de bellesa que al 

de l‘època. Els exemples més rellevants els trobem a Olimpia (Manet, 1863) i a les diverses 

manifestacions de Cleopatra (aquelles en les que apareix el cos, ja que en moltes de les 

representacions de Cleopatra sols podem veure el rostre del personatge) com Fantasia egípcia 

(A.Winter, 1898), Cleopatra (Moreau, 1887) i Cleopatra ensayando el veneno de sus amantes 

(Alexandre Cabanel, 1887). També la tan analitzada Salomé es representa acompanyada 

d‘un cos més bé esquàlid. És probable que,amb aquest recurs, els autors buscaren la 

manera de reflectir un toc més juvenil en les personatges representades, una al·lusió a la 

innocència més jovial.  

 

 

Els cossos fatals nus  

Per acabar, cal mencionar la importància dels cossos nus en aquesta època. Trobem 

a moltes dones fatals representades de manera nua i seminúa. Aquest recurs transmet un 

desig masculí per allò femení i, a més, s‘encarrega de vincular la imatge femenina amb la 

seducció. Trobem molts exemples de nudisme en la mostra, entre els quals destacarem 
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Salambó (Gabriel Ferrer, 1881), Salomé (Émile Fabri, 1892) o Pornócrates (Félicien Rops, 

1878).   

Altres casos on apareixen cossos nus són en la majoria d‘obres el referent de les 

quals és mitològic. És el cas de Judith (Franz Von Stuck, 1893), Circe (Arthur Hacker, 1893) 

o Fídie y Demofonte (Burne Jones 1882). És evident que siguen els exemples amb 

motivacions mitològiques els que més rellevància tenen en aquest apartat, ja que la 

mitologia solia donar gran importància a la representació de cossos nus i al naturalisme de 

les figures representades.  

 

 

IV.4.3. L’EVOLUCIÓ DEL PERSONATGE FATAL EN LA PINTURA. 

CONCLUSIONS DE L’APARTAT. 

 

Després d‘haver analitzat minuciosament els quadres anteriors podem afirmar que la 

presència d‘una dona fatal estereotipada és evident en la pintura romàntica i posterior que 

ha servit de font primària. La importància que adquireix el referent mitològic i l‘ històric-

religiós en aquesta època influeix en aquesta tendència a la representació de les fatals, a 

l‘hora que ressalta la part més perversa d‘aquestes, fruit de les arrels malèvoles que les 

caracteritzaven en la mitologia. A més, la manera en que els pintors romàntics enquadren a 

la dona fatal és bastant similar a la dels escriptors dels que hem parlat amb anterioritat, ja 

que són aquestos els antecessors d‘una imatge que es repeteix al bell mig de les 

manifestacions culturals.  

 

Cal destacar la importància que adquireixen les mirades femenines en aquestes 

obres. Ens trobem, doncs, davant d‘un procés estereotipat de representació de la imatge 

femenina que busca reflectir a través de la pintura, una imatge més o menys perversa del 

que foren les dones fatals de la tradició clàssica i mitològica.  

És evident que les obres de Rossetti i de Moreau són punts claus en el desenvolupament 

d‘una imatge estereotipada, ja que són aquestos dos pintors els que amb més força 

representen la realitat de les dones fatals en la pintura de l‘època. Tant l‘un com l‘altre 

esbossen a les seves representacions el que podríem anomenar com les condicions fixes de 

les dones fatals en la pintura. Malgrat que la corrent representativa d‘aquestos artistes és 
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seguida per molts altres contemporanis i posteriors, aquestos destaquen per donar suport i 

sostenibilitat al que serà l‘inici d‘un cicle intertextual entre literatura i pintura, fent-se ressò 

dels referents mitològics i literaris que donen sentit al procés intertextual. 

 

No podem acabar sense mencionar la importància del joc visual que generen la 

majoria de les obres analitzades front al seu espectador. La mirada, entesa com un element 

altament comunicatiu, genera un joc implicatiu entre el personatge representat i 

l‘espectador que fomenta a gran escala la seducció emesa i la transmesa.  

 

En definitiva, la pintura analitzada ens demostra com les dones fatals gaudien de 

presència al mig de l‘art del segle XIX, fruit de la consciència de l‘artista i el context en el 

que veuen la llum. Així doncs, també ens permet afirmar que l‘estandarització fa ressò en 

ella, ja que trobem imatges similars, que tenen una intenció comunicativa similar, malgrat 

que cadascuna es nodreix de l‘imaginari propi de l‘artista. 

 

Aquest anàlisi ens dona continuïtat pel que fa a l‘estudi que plantegem ja que ens 

permet observar la contaminació entre la literatura i la pintura i, a l‘hora, continuar amb la 

versió cinematogràfica de les dones fatals tot per donar cabuda al que serà el cicle 

intertextual que entrellaçarà totes aquestes variants artístiques                           . 
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CAPÍTOL V:  

LA DONA FATAL AL CINEMA NEGRE DE MEITAT DE SEGLE

 

 

En aquest capítol de la nostra investigació volem fer menció de com va aplegar la 

dona fatal al món audiovisual. L‘arribada de l‘estereotip en qüestió a la gran pantalla i, 

posteriorment, a la televisió, va suposar tota una revolució si tenim en compte que, de 

sobte, l‘estereotip que havia estat divulgat al llarg de la tradició mitològica i que havia gaudit 

d‘un espai entre les lletres romàntiques, començà a tenir una imatge definida i dinàmica; no 

solament un reflex d‘aquella mantis religiosa femenina que els pintors del segle XIX van 

saber copsar a les seves obres sinó també un caràcter, una personalitat, una veu amb la que 

defendre‘s i actuar, un moviment, una seducció palpable. 

El fet que l‘estereotip siga reflectit en la gran pantalla al bell mig del segle XX deriva d‘una 

sèrie d‘esdeveniments i conjuntures socials que explicarem més endavant però certament va 

suposar la revolta total per a la imatge fatal femenina, oferint la possibilitat de donar veu, i 

vot a una icona imaginaria que havia estat present al món oníric dels creadors de segles 

anteriors.  

 

Aquest capítol es divideix en dues blocs fonamentals: En primer lloc, un breu marc 

teòric que ens situa en l‘estat social en el que va sorgir el món audiovisual i, per tant, la 

imatge femenina fatal. A més, hem fet una petita reflexió envers el cinema nord-americà als 

anys quaranta i cinquanta, simplement per veure com el seu estil condiciona l‘aparició de les 

dona fatal a les seves obres junt a una aproximació referencial a l‘existència d‘aquest 

estereotip en el cinema espanyol d‘aquella època.   

 

La segona part del capítol abraça l‘anàlisi de la mostra que hem seleccionat. És a dir, 

una reflexió sobre les característiques que sempre personalitzen a una dona fatal al cinema i 

l‘estudi de les variants que dintre d‘aquestes es combinen per a donar pas a nous estils en el 

personatge. La presentació d‘aquest anàlisis es presenta com una reflexió assatgística de les 

característiques més notòries i els exemples que més bé identifiquen les variants en qüestió.  

Aquest capítol serveix d‘enllaç entre els antecedents a la imatge de la dona fatal i l‘arribada 

de la dona fatal al món industrialitzat, on les Indústries Culturals ja tenen una importància 
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considerable i la producció i difusió de continguts comença a fer-se des d‘un punt de vista 

comercial. Tant aquest capítol com el següent (que versa sobre la dona fatal a la petita 

pantalla, enquadrada dins de la serialitat de les produccions) pretenen crear un vincle 

cronològic entre la història cultural del mite de la dona fatal i la seva arribada al món 

publicitari, en el que la imatge de la dona fatal ha deixat de ser un estereotip vinculat a 

l‘imaginari de l‘època que la sustenta i s‘ha convertit en tot un clixé generador de venda que 

és utilitzat com un recurs comercial estandaritzat més.  

En definitiva, aquest capítol dedicat als orígens del mite al món audiovisual i centrat en la 

imatge fatal del cinema negre nord-americà busca reflectir com es representaven les dones 

fatals a la gran pantalla i com el cinema va aconseguir estandarditzar i assentar les bases 

definitives que definirien l‘estereotip en la resta de manifestacions culturals posteriors. 

  

 

V.1. APROXIMACIÓ A L’IMAGINARI FATAL DEL CINEMA NEGRE 

NORDAMERICÀ 

 

El cinema negre, cinema americà dels anys quaranta, es caracteritza per centrar els 

seus arguments al voltant del crim o la lluita contra el crim. D‘aquesta premissa inicial, 

surten una gran quantitat d‘estereotips i convencions (normalment amb arrels literàries) que 

es repeteixen en la majoria de pel·lícules d‘aquest gènere. Entre els tòpics més recurrents, 

podem destacar el del detectiu astut i espavilat amb una vida un tant caòtica, els mafiosos 

que pertorben el benestar i la legalitat i la femme fatale, dona atractiva i seductora, però alhora 

perillosa i turba. (Palmer, 1996; Spicer, 2002; Martin, 1999).  

 

La creació i posada en escena del cinema negre és un tema a contemplar, ja que es 

veu repetit en quasi totes les pel·lícules de l‘època. La música, per exemple, és un element 

caracteritzador, ja que es sol utilitzar un estil musical realista, basant en el jazz. (Spicer, 

2002).  

 

Tal volta, el que més caracteritza l‘escenografia del cinema negre siga les imatges 

que es representen. Imatges com la pluja que mulla els carrers de les ciutats per la nit, 

reflectida en la penombra de les faroles; els cartells lluminosos de bars de copes i sales de 
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festa... En els interiors sol predominar la penombra en cases velles i obscures, poc 

il·luminades. Les ombres adquireixen molta importància, a l‘igual que el flashback, recurs 

present en la majoria de films. (Bellucio, 1996).  

 

Les principals característiques d‘aquesta corrent cinematogràfica tan explotada per les 

Indústries Culturals i que va servir com a model cinematogràfic a tantes corrents posteriors, 

són, en síntesi, seguint els estudis i les conclusions dels autors (Palmer, 1996; Spicer, 2002; 

Martin, 1999) són les següents:  

 

 Històries dramàtiques. Mort o violència mortal per a algun protagonista. 

 Conflictes i criminalitat determinats pel context social 

 Personatges al marge de la llei. Actuen allunyant-se la legalitat i al moralitat. 

 L‘acció narrada és contemporània a l‘època.  

 Utilització d‘espais urbans. 

 Diàlegs secs, molt cinematogràfics i moltes vegades inclòs cínics. 

 

Al mig d‘aquestes característiques essencials, la utilització de la dona fatal com a recurs 

cinematogràfic ha estat una de les innovacions més atraients i enigmàtiques de la producció 

industrial dins d‘aquest àmbit. 

Podem dir que han existit des de que el cinema té ressò, des dels orígens primitius del 

naixement del cinema, ja que fins i tot en les pel·lícules de cinema mut podem veure, 

tímidament, la figura d‘una dona maligna i interessada que juga amb els personatges 

masculins i que utilitza la seva imatge física, la seva aura seductora per a embaucar els 

homes i els propis espectadors25. 

Però és en el cinema negre dels anys quaranta i cinquanta, amb el desenvolupament del 

cinema negre americà on es consolida l‘aplicació de l‘estereotip i s‘aproxima a tots els 

gèneres del cinema.Tal i com explica José Carlos Rodríguez: 

 

                                            
25

 Als orígens del cinema mut ja podem identificar les primeres petjades del que serà la dona fatal consagrada 
del film noir. Es tracta de la vamp, dona sofisticada, amb estètica exòtica que solia caracteritzar-se per les seves 
faccions cridaneres i el maquillatge enfatitzat que posava de manifest l'atractiu dels seus rostres. Es tracta 
d'una seductorqa implacable, seguint la línia de les dones fatals que havien ocupat les pàgines de la literatura 
romàntica, però aquesta vegada amb la combinació d'imatge i sò; una cominació implacable per a representar 
el mite de la dona fatal en tot el seu esplendor (García Manso, 2006:179). 
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En el cine antes no existía (excepto por algunos casos) la 

representación de una mujer fuerte e inteligente. No sólo eso, sino 

también era muy peculiar para la época ver a una mujer tan envuelta 

en un mundo criminal, en donde la violencia domina, y en donde 

esta mujer fatal se enfrenta a las normas, rompiéndolas sin 

importarle todas las acciones que tenga que tomar para satisfacerse a 

ella misma. Para llegar a esta satisfacción, la mujer fatal debe sortear 

varios obstáculos pasando a través de varios hombres. Claro está, 

que las mujeres del cine negro tienen un patrón criminal en común, 

pero todas son diferentes a su manera. Cómo llegan a manipular  al 

hombre (y a que tipo de hombre) va a depender al mismo  tiempo 

de su evolución dentro del género. (Rodríguez, 2010:24). 

 

Vegem, doncs, que l‘arribada de la dona fatal al cinema negre és quelcom innovador 

en tant en quant suposa una representació de la dona forta, valenta i poderosa; una dona 

amb les idees clares i les armes letals correctes per a fer malbè tot el que la rodeja. Aquesta 

irrupció va suposar, a més, una revolució pel que fa a la imatge femenina en el cinema, ja 

que fins al moment, la dona ocupava un segon lloc, normalment reservat al plànol familiar -

exceptuant les aparicons puntuals de les vamps i les tímides dones fatals que començaven a 

fer-se lloc en les narratives del cinema mut de principis de segle-.  

 

A més, cal tenir presnet que el cinema negre surt en un context sociopolític en 

constant canvi, caracteritzat per les conseqüències de la II Guerra Mundial. Aquest 

conflicte mundial, junt a les característiques pròpies dels EUA en aquell moment, 

configuren un entorn propici per al foment de la dona emancipada i el creixement de la 

lluita feminista degut al protagonisme que adquireixen les dones en aquestos anys.  

Ens trobem en un panorama de canvi social en el qual la dona té, per una part, el valor 

connotar d‘esposa i mare però comença a obrir-se pas com a un gènere independent, que 

lluita per veure la seva imatge desvinculada del domini de l‘home. (Belluscio, 1996).  

 

Fruit d‘aquesta importància i protagonisme femení és la utilització del recurs de 

gènere en les pel·lícules de l‘època, les quals es caracteritzen pel protagonisme de les dones, 
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tant com a dona fatal com en altres àmbits de recreació quotidiana, per exemple, o la dona 

dominadora del món, mite etern en el cinema. 

 

La imatge de dona fatal que transmetia a les pel·lícules americanes de l‘època, 

combina el concepte clàssic de vampiressa tradicional de les mitologies nòrdiques i la 

tradicional prostituta mediterrània. Es tractava de la combinació d‘una dona bella, però 

mística, intrèpida i ambiciosa, insensible i cruel, amb unes intencions ben definides que es 

mostraran al final del thriller, normalment. (Allen, 1983). 

Aquesta dona, que per als americans es coneguda com spider woman, juga amb l‘amor 

per tal d‘aconseguir els seus objectius. La seducció, i la debilitat masculina són els dos ítem 

que es combinen en el seu marc d‘actuació per a permetre-li actuar en funció del seus 

objectius. S‘utilitza el cos físic com a ganxo, gràcies a ell desperta la provocació en l‘home, 

que automàticament és víctima directa de la manipulació de la dona.  

En el cinema negre d‘aquest a època, la dona fatal té un objectiu final d‘ascensió 

social, els diners, els luxes i el poder. Per poder aconseguir aquestos objectius, la dona fatal 

del cinema dels anys 40 i 50 és capaç de tot, fins de matar i assassinar a les seves víctimes. 

La dona fatal viu al límit. Res pot parar-la per arribar a les seves metes. La determinació 

seria una de les característiques més aferrades a aquest personatge.(Allen, 1983; Canals, 

2009).  

 

Les característiques de la femme fatale o la spider woman allunyen la imatge femenina de 

les estructures tradicionals. Ja no trobem una dona al bell mig d‘una família nuclear, ni 

mare, ni esposa. Ara, en el nou concepte de la dona en el cinema, es centra en triangles 

amorosos i històries de desamor materialitzades que es converteixen en la estructura 

narrativa dominant de les pel·lícules de l‘època. Una altra característica rellevat de la dona 

fatal del cinema americà és la utilització de la mirada per a captivar tant a les seves víctimes 

com al propi espectador, que no pot fugir de la seducció intrínseca en l‘argument de la 

pel·lícula. A més, les dones fatals d‘aquest cinema poden fumar, conduir cotxes a gran 

velocitat, canten, són actrius o cabareteres d‘èxit, gaudeixen de qualitats ben femenines que 

s'aproximen a la perfecció. Són dones perilloses, això sí. El cinema negre relaciona la 

intel·ligència d' aquestes dones amb el fatalisme. 
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La dona fatal explota la seva sensualitat a partir del joc incessant amb els seus llavis. 

Aquesta part de la cara s‘utilitza com a eina de seducció, per aconseguir l‘aproximació dels 

homes a ella. De vegades, el joc labial es veu substituït pel joc amb el cigarret. En aquest 

cas, ja no sedueix solament l‘acció de fumar, sinó que l‘erotisme surt del recolzament de la 

cigarreta en la comissura dels llavis. 

 

Els moments en els que la dona fatal dóna l‘esquena a la seva víctima està molt 

present en les pel·lícules de l‘època. Es personifica així l‘esquena com un atribut carregat de 

sensualitat, que amb el pas dels anys es mitifica, convertint-se en una part del cos molt 

adorada i consumada en el món del simbolisme eròtic. Cal dir que l‘esquena ha estat també 

un element molt recurrent en la pintura. A través d‘ ella, molts pintors han buscat la manera 

de comunicar l‘erotisme i l‘elegància femenina. Podríem citar exemples, com Dona 

d’esquenes, de Salvador Dalí (1925), entre altres. 

 

El perfum, l‘aroma de la dona és un recurs més característic d‘aquestes pel·lícules. 

També les postures arrogants i dominants de dona fatal, com es pot apreciar en la pel·lícula 

Forajidos (1946), on la mítica Ava Gardner ompli d‘erotisme i atracció els moviments 

corporals al damunt d‘un piano de cola. Aquestes postures s‘han estandarditzat amb el pas 

dels anys. 

 

Pel que fa a la composició de les escenes en aquestes pel·lícules, podem observar 

com la seducció que impregna l‘ambient s‘aconsegueix a través d‘enquadrats en els que la 

dona és protagonista. També jugant amb la posició dels personatges en relació a la càmera, 

quan es mostren contrapesats per a enfocar a la dona front els picats que enquadren la 

figura masculina. Els plànols detalls dels ulls, frases eloqüents en els primers plànols i la 

il·luminació desenfocada són altres trets que caracteritzen la insinuació constant en les 

escenes (Palmer, 1996; Spicer, 2002). 

 

El cinema nord-americà ha donat al mercat cinematogràfic moltes dones fatals que 

s‘han consagrat com a tal i han passat a la història com a vertaderes dones perilloses, dones 

seductores sense escrúpols però que s‘han convertit en el mite eròtic i sexual de molts 

cinèfils amb el pas dels anys. Entre elles, podem citar a Marlene Dietrich, Joan Benett, 

Bette Davis, Ava Gardner, Rita Hayworth.... Totes elles, en algun moment han estat 
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víctimes de la seva bellesa i s‘han convertit en les dones fatals dels directors de cinema, que 

han sabut explotar les qualitats intrínseques femenines per posicionar-les com les més 

roïnes entre les roïnes. 

 

 

V.1.1. Breu reflexió sobre la dona fatal al cinema espanyol d’aquesta època.  

 

Com hem pogut observar, la presència de la dona fatal al cinema nord-americà de la 

dècada dels quaranta i cinquanta és molt rellevant. No obstant això, en el cinema espanyol 

trobem una escassa vinculació amb aquest estereotip femení, malgrat que existeix algun 

exemple en el que podem identificar-lo. 

  

No es tracta d‘un fet rellevant si tenim en compte que el cinema espanyol sempre ha 

estat als talons del cinema americà. Les inversions sempre han estat menors i la indústria 

cinematogràfica espanyola s‘ha centrat en la distracció vinguda de fora en lloc de 

desenvolupar nous formats cinematogràfics que s‘adapten a  les necessitats i demandes del 

públic espectador.  

 

Cal comentar que l‘evolució i característiques del cinema espanyol té molt a veure 

en la història. El franquisme controlava totes les produccions i la majoria d‘elles naixien 

pels propis encàrrecs dels alts càrrecs militars, els quals utilitzaven el setè art com una eina 

en els valors morals que Franco i els seus equips de govern decidien per al poble. (Canals, 

2009).  

 

Durant els anys de franquisme, la producció cinematogràfica va ser realment escassa 

i la censura va prohibir tant la producció com l‘entrada de pel·lícules d‘altres països, evitant 

tant el desenvolupament del gènere en Espanya, com la concepció dels cànons que en 

aquest es transmetien. 

 

El masclisme regnant en el nostre país també ha influenciat en la trama de les 

pel·lícules. Però al tractar la estètica el personatge des d‘una perspectiva científica observem 

que es tracta més bé d‘una dona roïna, més assemblada a les protagonistes de telenovel·les 

que a les dones fatals nord-americanes. En Espanya, la dona fatal és la més roïna del 
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repartiment, la guapa que manté relacions amb tots els homes. És una devoradora d‘homes, 

no una seductora nata; és enemiga de les dones, les humilia per alçar-se a ella mateixa. A 

més, la dona fatal espanyola mai surt triomfant dels seus embolics, sinó que acaba 

humiliada i sempre acaba patint per amor, aproximant-se a les posteriors dones fatals de les 

telenovel·les llatinoamericanes, on els càstigs de les dones fatals són un dels trets més 

característics de l‘evolució del personatge. Podem veure, per tant, la importància de la 

victòria triomfant de l‘home, que sempre ix victoriós dels conflictes. La dona fatal 

espanyola acaba arrestant-se per aconseguir el perdó de l‘home, mentre que la americana no 

es rendeix fàcilment davant d‘un home, sinó que s‘imposa per tal de mantenir la seva 

dignitat (Canals, 2009).  

 

V.2. ANÁLISI DE LA DIVULGACIÓ DE LA IMATGE DE LA DONA FATAL AL 

CINEMA NORD-AMERICÀ DE MEITAT DE SEGLE.  

 

Centrant-nos en l‘anàlisi que anem a dur a terme envers les característiques que 

configuren la dona fatal cinematogràfica, anem a dur a terme una sèrie de reflexions que 

ens permetran entendre com va estar configurada la dona fatal al món audiovisual. Veurem 

com l‘essència de la dona fatal continua sent la mateixa que en la literatura i la pintura però 

que comença a perfilar-se i la seva personalitat, de tal manera que l‘estereotip inicialment 

mitològic assumeix tot un caràcter rellevant pel que fa a la seva consolidació i es converteix 

en un estereotip sòlid, fort i altament explotat per part del món industrial. La dona fatal, 

com podrem veure a continuació es converteix en tot un reclam a les pel·lícules del film noir 

americanes, fins al punt que acaba convertint-se en una figura quasi imprescindible en 

qualsevol manifestació cinematogràfica. (Belluscio, 1996).  

 

A continuació exposem la manera en que es mostra aquesta dona fatal a la gran 

pantalla, la conjugació que es fa de la seva personalitat i la seva imatge física i com malgrat 

algunes diferències estructurals que determinen l‘estandarització industrial, podem 

identificar clarament una dona fatal al mig de qualsevol film.  
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V.2.1. Tipus de dones fatals segons la seva imatge física 

 

En aquest apartat volem fer constància de les característiques en la personificació 

del personatge. És a dir, la seva imatge i les seves característiques físiques. Volem posar 

d‘èmfasi el cànon estilístic que utilitzen els directors de cinema a l‘hora de caracteritzar 

aquest tipus de personatge i observar així com es col·labora en l‘ estereotipació de la imatge 

femenina i com, a través de l‘estandarització física, també s‘acaba donant peu a la 

consolidació final d‘estereotips.  

 

Sabem que la imatge física és una constant molt important a l‘hora de perfilar una 

dona fatal puig que la seva seducció i el seu poder d‘atracció es manifesten a través de la 

seva condició física. No obstant això i donant per fet que el reflex físic és quelcom rellevant 

en l‘essència d‘aquest estereotip, podem observar que existeixen diverses maneres de 

determinar aquesta condició de seducció física.  

 

V.2.1.1. Segons la seva bellesa 

 

La bellesa és la característica comú que apareix en totes les dones fatals conegudes. 

A través dels trets bonics del rostre de les dones es juga i es persuadeix la personalitat 

masculina, sempre amb l‘objectiu final d‘acomplir les metes de la dona. No obstant això, i a 

l‘igual que ocorre en l‘anàlisi literari i pictòric, la bellesa no sempre es presenta de la mateixa 

manera ni en el mateix grau d‘intensitat. En alguns casos, veurem com la bellesa de la dona 

fatal estaà racionada i en altres, serà l‘absència de bellesa el tret que caracteritzarà el 

personatge fatal.  

 

La bellesa extrema 

La bellesa és, tal vegada, la constant més utilitzada per caracteritzar l‘estereotip de la 

dona fatal. Si el reflex de l‘estereotip s‘aconsegueix a través d‘una dona bonica i bella 

òbviament tenim una part ja guanyada. Així doncs, i tal i com hem pogut observar a 

l‘anàlisi,  la bellesa extrema és un recurs quasi innegable a l‘hora de seleccionar l‘actriu que 

representarà el paper de fatal. En les peces que han servit de fonts primàries hem identificat 

molts casos en els que la representació de la fatal es du a terme utilitzant una actriu 
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realment bella. Si parlem d‘aquesta bellesa extrema cal destacar (sempre amb un toc de 

subjectivitat, ja que la mesura de la bellesa és quelcom poc objectiu) a Catherine Deneuve 

en La sirena del Mississippi, de François Truffaut (1969), Barbara Stanwyck en Perdición de 

Billy Wilder (1944) o Jean Simmons en les seves diverses interpretacions junt a Otto 

Preminger. Aquestes tres fatals mítiques s‘assemblen per gaudir d‘un rostre angelical, que 

per a res s‘assembla en la personalitat malèvola i retorçuda que caracteritza als seus 

personatges. Totes tres connoten la seducció a través del seu rostre perfilat i ben definit. 

Contenen seducció i passió en les seves mirades i solen jugar a airejar la seva bellesa al mig 

de la gran pantalla. Malgrat que existeixen moltes més belleses extremes a la nostra mostra, 

hem intenta seleccionar tres exemples clarificadors que contenen la bellesa extrema de la 

que parlem.  

 

 

La bellesa infantil 

La categoria que hem denominat bellesa infantil ens aproxima a la imatge  d‘un 

personatge infantil, ingenu, amb rostres fins i delicats, amb somriures innocents i cares de 

nines. Es tracta de les dones fatals més joves, eixes que aprofiten la seva falsa ―innocència‖ 

per aconseguir els seus objectius. No són noies pel que fa a l‘edat, sinó que són personatges 

ingenus però des del punt de vista de la representació i la posta en escena. Aquestos 

personatges es caracteritzen pels seus rostres angelicals que recorden al de les “niñas 

buenas‖ tradicionals. Els seus maquillatges són senzills per a denotar puresa i el seu estil de 

vestir pot oscil·lar entre la indumentària infantil fins a una seducció provocativa molt subtil.  

 

L’absència de bellesa 

Un altre grau en l‘expressió de la bellesa és el de la lletjor. Malgrat que les dones han 

de ser belles, ja que és una de les seves armes letals, hem trobat exemples on la bellesa no 

és una condició sine qua non i es veu desplaçada per altres armes físiques, com el poder de 

seducció. L‘exemple més clarivident d‘aquesta variant el trobem en l‘actriu Bette Davis, en 

les seves múltiples interpretacions, com La Loba, de William Wyler (1941) o Una vida robada, 

de Curtis Bernhard (1946). Aquesta mítica actriu pot considerar-se una de les més fatals de 

la història del cinema, ja que tots els seus papers interpretats es caracteritzen per la maldat 

extrema i la seducció fatal. És un clar exemple de que l‘absència de bellesa no és un punt en 

contra pel que fa a la seducció.  
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V.2.1.2.Segons la manifestació de l’atractiu 

 

La dona fatal en el cinema és una dona atractiva. Pot ser la seva bellesa es qüestiona 

i es poden fer al·lusions en relació a l‘atractiu del seu rostre, però la dona fatal sempre és 

atractiva. El conjunt físic i els seus moviments, gestos i mirades configuren una bomba 

explosiva a la gran pantalla, sempre deixant entreveure els objectius més o menys malèvols 

de la dona. 

 

El poder d‘atracció és aquell que li permet eixir airosa de les diverses situacions 

complicades en les que es maneja. De vegades, necessita d‘eixe poder d‘atracció per a jugar 

les seves cartes i aconseguir algun dels seus objectius. Siga com siga, i malgrat les 

diferències que hi podem trobar entre les fatals cinematogràfiques, la dona fatal sempre 

serà atractiva. Ara bé, la seva atracció pot jugar-se de dues maneres fonamentals: podem 

identificar fatals que juguen brut les seves cartes i utilitzen la seva atracció de la manera més 

letal i altres fatals que, degut a un grau de perversitat inferior, utilitzen la seva atracció per 

aconseguir els seus objectius però són incapaços d‘interpretar el fatalisme més extrem.  

 

Les armes d’atracció fatal 

L‘atractiu sempre existeix en una dona fatal, ja que és el tret que facilita a la dona 

aplegar als seus objectius. No obstant això, podem trobar diferents maneres de concebre 

l‘atractiu físic per part dels directors de cinema. Les armes d‘atracció estan presents en totes 

les dones de la mostra, però quan hem de catalogar aquestes armes d‘atracció com a armes 

fatals, ens cal destacar les de Marlene Dietrich, explotades fins a la sacietat en tots els seus 

films, Ava Gardner o Bette Davis, la qual en La loba de William Wyler (1941) interpreta a la 

mala per excel·lència i les seves armes fatals són ben evidenciades, tant a nivell de seducció 

com a nivell de conflicte i dol entre els demés personatges.  

 

Les armes d’atracció benèvola 

Quan la fatal és capaç d‘amagar la seva condició i apareix com una dona bona i 

dolça, podem dir que juga les armes d‘atracció benèvola. Es tracta d‘una explotació d‘eixes 

armes sense evidenciar el fi malèvol i interessat que s‘amaga darrere d‘elles. Els exemples 

més rellevants els podem trobar en l‘actuació de Lana Turner en la primera edició de El 

cartero siempre llama dos veces (1946), on se‘ns mostra una actriu rossa discreta, encara que 
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malèvola en el seu interior, que s‘aproxima a la insinuació més que a la provocació. Destaca 

l‘escena on creua la pantalla amb unes vestimentes excessivament cenyides per a l‘època 

que insinuen la sensualitat de la manera més humana, però a l‘hora, sense mostrar 

l‘aparença fatal. 

 

V.2.1.3.Segons la seducció que es desprèn dels seus cabells 

 

Els cabells aporten personalitat a l‘estereotip de la dona fatal, ja que condicionen un 

element més de seducció i atracció per als homes. Tota dona fatal que es considere com a 

tal destacarà per uns cabells espectaculars que s‘aproximen a la perfecció i aporten a la seva 

imatge un toc de sensualitat sense precedents. No obstant això, veurem  com existeixen 

diverses maneres de donar vida als cabells de les dones. A l‘igual que ocorre en la 

representació de la dona fatal a la pintura, els cabells són utilitzats pels creadors com un 

instrument capaç de transmetre la personalitat arrelada al personatje. En el cas concret del 

cinema, les rosses van adquirir molt de protagonisme en l‘època negra i van consolidar-se 

com el reflex de la perfecció femenina (malgrat que aquesta concepció va canviar anys 

desprès)  

 

El mite de les rosses 

La dona rossa, per exemple, ha estat mott divinitzada pel sexe masculí. La relació 

que es desprèn d‘una melena rossa i allò angelical o bé allò daurat es veu representada al 

cinema (ja no solament en el cinema en qüestió, sinó també en les manifestacions 

estereotípiques tradicionals). Des d‘èpoques mitològiques s‘ha relacionat la cabellera rossa 

femenina amb quelcom derivat de la seducció de la dona. Ja en l‘apartat de pintura 

poguérem visualitzar com les cabelleres llargues, clares i sedoses suposaven tot un element 

seductor per a l‘imaginari iconogràfic de l‘època. Ara, al cinema, i fruit de l‘herència directa 

que es pot entrellegir, la rossa continua sent un element seductor capaç d‘enamorar al més 

frívol dels homes.  

 

Cal destacar la rossa melena de Veronica Lake en La dalia azul, de George Marshall 

(1946), on el color ros dels seus cabells perfectament pentinats configura la seva empremta 

d‘identitat. La perfecció dels seus pentinats –que es mantenen intactes quasi en tota la 
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pel·lícula- junt a l‘erotisme que es desprèn de diversos fotogrames en els que l‘actriu els 

acaricia suaument i amb un toc d‘arrogància fatal, generen un panorama d‘atracció fatal que 

està present al llarg de tot el film.  

 

Un altre exemple de la importància del ros en els cabells és el de Lizabeth Scott, en 

Callejón sin salida, de John Cromwell (1947), on el color platí dels seus cabells destaca en 

cadascuna de les escenes. Cal destacar la mítica cabellera de l‘ actriu Mae West, pionera 

femme fatale i model repetit en la reproducció de les dones fatals en el segle passat, en la 

pel·lícula No soy un ángel, de Wesley Ruggles (1933). 

 

Les llargues i suaus cabelleres 

A banda de la importància que adquireixen els cabells rossos en la repetició de 

l‘estereotip de la dona fatal, cal destacar la importància de que aquestos cabells siguen 

cabelleres llargues i ben pentinades. Tornem a citar a Veronica Lake pel cabell que més 

sensualitat irradia després del visionat de la mostra, encara que existeixen altres com Lauren 

Bacall en Tener y no tener de Howard Hawks (1944) o Jane Greer en Retorno al Pasado de 

Jacques Tourneur (1947) que airejaven seductorament la suavitat de les seves llargues 

cabelleres. Com hem comentat en l‘apartat anterior, de vegades no solament és important la 

suavitat que es desprèn de les cabelleres sinó l‘ús que la fatal fa d‘aquesta llarga melena. Un 

fotograma de Retorno al Pasado ens mostra una fatal extremadament atractiva que acaricia la 

seva llarga melena mentre mira amb cara de perversió la seva víctima (en aquest cas, l‘actor 

Robert Mitchum). Vegem, doncs, com la seducció arrel de la cabellera deriva directament 

de la manera en que la dona fatal conjuga el moviment sinuós de la seva cabellera i la 

utilitza com un element més generador de seducció fatal.  

 

L’excepció dels cabells curts 

L‘excepció, la variant que s‘intercanvia en aquest apartat, la trobem en Rita 

Hayworth, en la pel·lícula d‘Orson Welles La dama de Shangai (1948), on apareix, de sobte, 

amb un cabell curt, tintat de ros, tot i desvinculant-se de la melena que l‘havia 

caracteritzada en pel·lícules anteriors. Recordem que Rita Hayworth havia aparegut en 

Gilda amb el cabell que la caracteritza, llarg, amb grans ones sinuoses i una brillantor pròpia 

d‘un cabell seductor. En el film d‘Orson Welles se‘ns presenta amb un cabell curt, que 

malgrat recordar al caràcter masculinitzat que s‘apreciava en la literatura romàntica, 
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reflecteix l‘essència més seductora de la dona fatal i li aporta una personalitat segura i 

seductora, allunyada de connotacions masculines.  

 

V.2.1.4.Segons les vestimentes i complements de seducció 

 

La vestimenta és un element indispensable en la identificació de la dona fatal. Fruit 

de l‘elegància que es pot desprendre d‘aquesta i la provocació (tenint present l‘època), 

l‘estètica que comunica la vestimenta és clau per adornar la seducció. La utilització de peces 

de roba concretes marca el poder d‘atractiu d‘una dona fatal, així com l‘ús de complements 

que adornen la personalitat seductora i freda d‘aquestes dones. Cal dir que el cinema posa 

de manifest aquesta característica present en totes les fatals d‘altres gèneres (literatura, 

pintura..) ja que la possibilitat de conjugar imatge i so, junt al desenvolupament i l’edat d’or 

del cinema, possibiliten l' expressivitat total, la manera més realista de representar el 

concepte.  

 

La importància del barret 

La vestimenta és un element indispensable en la identificació de la dona fatal. Fruit 

de l‘elegància que es pot desprendre d‘aquesta, la vestimenta és clau per adornar la 

seducció. La utilització de peces de roba concretes marca el poder atractiu d‘una dona fatal, 

així com l‘ús de complements que adornen la personalitat seductora i freda d‘aquestes 

dones. 

 

Existeixen elements que marquen d‘alguna manera la relació entre la dona i la seva 

condició fatal. Un d‘aquestos elements es l‘ús del barret: s‘utilitza per adornar el toc masculí 

que en alguns exemples s‘atribuïa a una dona tan atrevida i segura d‘ella mateixa. L‘exemple 

més característic l‘hem trobat en Marlene Dietrich en El ángel azu, de Josef Von Sternberg 

(1933) i en Gilda de Charles Vidor (1946) on el barret adquireix una doble vessant, utilitzat 

com a eina de provocació, a l‘hora a que s‘enquadra en el punt d‘inflexió del film. En 

apartats posteriors veurem com aquest barret suposa la implicació d‘una nova estètica que 

estarà íntegrament vinculada al caràcter fatal de les dones del film noir. Es tracta de l‘estètica 

cabaretera, en la qual l‘ús del barret suposa tot un nou imaginari que vincula la dona fatal 
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amb l‘extrem més radical de la seducció femenina, aproximant-lo, si escau, al món del desig 

sexual, de la provocació sobrevinguda front a la imatge femenina.  

 

 

Els guants com a manifestació fatal de la seducció 

Un altre element característic i a més molt explotat a la gran pantalla és la utilització 

de guants: de nou es Gilda de Charles Vidor (1946) la pel·lícula que dóna significació a l‘ús 

dels guants per part de la dona. En aquest cas, Rita Hayworth utilitza els guants dotant-los 

d‘una personalitat seductora i provocadora pròpia, fent-los servir en un moment clau de la 

pel·lícula, quan és contemplada per una gran colla d‘homes. Aquestos guants, junt al seu 

exuberant vestit amb gran escot es van convertir en sinònim de dona fatal i junt als llargs 

guants dels quals es desprèn al ritme de la música es transformaren en quelcom més que un 

complement, fins al punt que han continuat considerant-se elements de seducció i elegància 

fatal. Cal recordar que els guants són un reflex del desig sexual, si tenim en compte la 

mentalitat freudiana. Així, doncs, no és estrany que aquest complement supose tot un 

imaginari de desig al bell mig de les pel·lícules del film noir.  

  

Fent un petit paral·lelisme entre la importància dels guants com a element de 

seducció i la pintura del segle XIX podem identificar com els guants suposen un símbol de 

poder per a la dona. Les obres romàntiques i posteriors reflectien dones acompanyades 

d‘elements naturals que els aportaven eixe caràcter pervers i a través dels quals aconseguien 

l‘arma fatal poderosa. Ara, amb l‘arribada del món audiovisual, els guants supleixen aquella 

necessitat romàntica i s‘entenen com un element que aporta poder i atracció a la dona fatal. 

Podríem dir, doncs, que el món audiovisual personifica en l‘ús dels guants tot el caràcter 

malèfic de la dona fatal i li atribueix, a través d‘ells, un poder d‘atracció gegant, relacionant-

los directament amb aquella mentalitat freudiana que els considerava elements provocadors 

de desig sexual.  

 

L’estètica cabaretera  

L‘estètica cabaretera és un altre recurs que els directors de cinema negre van posar 

de manifest en el segle XX. Parlar de l‘estètica cabaretera com una variant més de 

l‘estandarització de l‘estereotip de la dona fatal podria considerar-se, en part, un compendi 

de les característiques mencionades anteriorment. No obstant això, ens sembla convenient 
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remarcar-la, ja que es tracta d‘un perfil femení que s‘associa fàcilment a la definició de la 

dona fatal. En el món reial, sol considerar-se a les cabareteres femme fatales pel seu caràcter 

seductor i provocatiu i pels entorns en els que sol manejar-se, sempre rodejada d‘homes 

que pretenen trobar en elles l‘aventura i el gaudi que no troben a les seves cases. El cinema 

nord-americà s‘apropia de la personalitat que desprèn aquesta figura i l‘articula junt al 

concepte de dona fatal. Destaquem Arizona (1939) i El ángel azul (1930), ambdues 

pel·lícules interpretades per la mítica Marlene Dietrich, en les que destaca la figura d‘una 

cantat cabaretera que utilitza les seves armes femenines i el seu poder de seducció per 

aconseguir els seus fins. També cal destacar Lizabeth Scott en Callejón sin salida, de John 

Cromwell (1947), on l‘actriu interpreta a una cabaretera de saló tot i mostrant l‘essència 

més seductora de la femme fatale cabaretera. 

 

Una vegada més Rita Hayworth en Gilda és un altre exemple clarificador. El 

personatge de Gilda respon, també, a l‘imaginari de dones seductores i vestides amb un toc 

de provocació que ballen en bars i clubs destinats normalment als homes. Així, al mig 

d‘aquest ambient, es perfila el caràcter fatal i de forta personalitat d‘aquestes fatals que, a 

través dels seus balls i cants eclipsaran als homes, els seduiran i aconseguiran així dur a 

terme els seus plans. La imatge de ballarina de cabaret és, tal vegada, la més vinculada amb 

el sexisme, perquè en ella la imatge femenina arriba a adquirir un caràcter d‘objecte de 

desig.  

 

L’estètica exòtica 

Una altra estètica que es relaciona amb la imatge de dona fatal cinematogràfica és 

l'exòtica. Es tracta d‘una representació de la imatge femenina vinculada a móns 

extravagants i insòlits en els que la dona és protagonista La dona fatal, en aquest cas, 

adquireix un caràcter místic, acostant al públic a un imaginari relacionat amb móns llunyans 

(egipcis, mitològics..) en els que la presència femenina causa furor.  

 

El cinema negre es va allunyar, en part, de la tradició bíblica-fatal i no va centrar els 

seus arguments en l‘enquadrament d‘una temptativa vinculada a la religió. A diferència de la 

importància que adquireix el paradigma de dona fatal i temptació en la pintura, el cinema va 

fer un pas més en el desenvolupament de l‘estereotip fatal i va buscar la consolidació del 

mateix en la delimitació de la pròpia personalitat femenina, en la seva força i el seu poder 
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de seducció i persuasió, mostrant-la com una temptació difícil d‘eludir per part de l‘home 

però sense potenciar el caràcter mitològic del pecat i la temptació religiosa que s‘havia 

apoderat de l‘essència del mite en els segles anteriors.  

 

Un bon exemple d‘aquesta estètica el trobaríem en una pel·lícula precursora 

d‘aquest tipus de cinema, que, malgrat no enquadrar-se dins la mostra, la hem inclosa degut 

a la importància que adquireix la femme fatale en ella. Es tracta del film Cleopatra de J. 

Gordon Edwards (1917) en el que una extravagant Theda Bara interpreta a aquesta mítica 

egípcia, tot i encarnant tant el seu caràcter frívol com la seva capacitat de seducció. Altres, 

com La máscara de Fu-manchú de Charles Brabin (1937) i interpretada per la bella Myrna Loy 

també utilitzaren una aproximació a l‘estètica exòtica, en aquest cas, aproximant la trama al 

món d‘orient, on una seductora però malcriada i capritxosa princesa oriental assumeix tot el 

caràcter seductor que s‘extrau d‘aquesta imatge.  

 

 

V.2.1.5.Segons la manifestació de la feminitat  

 

Òbviament el sexe de la dona fatal sempre correspon al sexe femení, fruit que el 

terme deriva de la situació d‘inferioritat del gènere en l‘època en la que el concepte 

comença a adquirir protagonisme en el cinema. Però, pel que fa a l‘anàlisi del sexe, volem 

anar més enllà i contemplar, no solament la pertinència al gènere femení, sinó la manera en 

que es representa la sexualitat del personatge. Suposem per endavant que la feminitat estarà 

present en la majoria d‘obres, però volem comprovar les diferents variants que s‘hi poden 

extraure d‘aquesta feminitat inicial. 

 

La feminitat fatal  

La feminitat és un tret constant en la imatge de la dona fatal. Es busca reflectir una 

imatge quasi perfecta i estandaritzada de la dona com a ésser femení, dotat de la sensualitat 

que s‘atorga al sexe femení. En aquesta època, la feminitat té molta relació amb la feminitat 

d‘altres èpoques, malgrat que sorgeixen de paradigmes diferents. Mentre que en la literatura 

i la pintura, la feminitat i la relació d‘aquesta amb la fatalitat femenina són fruit del 

sentiment misogin, amb el cinema negre es manté un vincle amb la misogínia, però un 
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vincle més bé desgastat i obsolet. Ara, la feminitat fatal de la dona està relacionada amb 

l‘explosió del plaer, amb la utilització de la dona com a objecte de desig masculí i les 

diverses connotacions d‘emblema sexual i objecte d‘us. Així doncs, trobarem multitud 

d‘exemples on la dona és un ésser ben femení, sensual i arrelat al paradigma del gènere.  

 

La manifestació del caràcter lèsbic en les fatals 

Una altra variable a destacar pel que fa a la qüestió sexual es el lesbianisme La 

relació de la sexualitat de les dones fatals amb el lesbianisme ha estat una realitat patent. Les 

dones no solament estaven discriminades per ser dones sinó que també eren discriminades 

per ser homosexuals. Malgrat que la realitat social de l‘època tractava a mode de tabú el 

lesbianisme, hi podem trobar alguna manifestació del que serien les primeres petjades 

d‘obertura ideològica.  

 

Greta Garbo és l‘icona lèsbica quasi per excel·lència, podem observar aquesta 

vinculació en pel·lícules com Reina Cristina (1932). Marlene Dietrich destaca per la seva 

condició de bisexual, donant pas a les primeres manifestacions del lesbianisme en aquest 

cinema que va resultar ser oberturista a nivell social.  

 

En quant al lesbianisme en les escenes, destacaríem la trama de Rebeca de Hitchcock 

(1940), on és evident l‘atracció que Joan Fontaine sent per la seva ama, abans de casar-se 

amb el protagonista i desenvolupar la trama de la pel·lícula. Un altre element que 

caracteritza els primers indicis del lesbianisme en la gran pantalla el trobem al clàssic film de 

Cleopatra de J. Gordon Edwards (1917). No hem pogut realitzar el visionat sencer d‘aquesta 

pel·lícula degut a la seva antiguitat, però sabem per fonts orals i bibliogràfiques consultades 

que existeixen mirades insinuants per part de la pròpia Theda Bara i d‘altres actrius de la 

repartició, que inciten a pensar que són les primeres manifestacions del lesbianisme en el 

cinema. 
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V.2.2. Tipus de dones fatals segons la seva psicologia 

 

Hem parlat de característiques que apareixen en la composició de la imatge física de 

la dona fatal i com l‘estereotip s‘ha germinat fins fer-se quelcom habitual a la gran pantalla. 

Ara volem fer ressò de les característiques més rellevants en las personalitat i la psicologia 

del personatge. Hem identificat una sèrie de característiques que estan presents en totes les 

dones fatals; són aquestes característiques les que estereotipen d‘alguna manera la 

psicologia del personatge i ens permeten identificar-lo amb facilitat. 

 

 

V.2.2.1. Segons interès que la mou a actuar 

 

La dona fatal sempre té un objectiu en la ment. No actua sense tenir l‘al·licient 

d‘obtenir algun benefici en el qual està interessada. Les seves armes femenines sols ixen a la 

llum quan ella és conscient de que el seu interès pot servir-se a partir de les seves 

actuacions. L‘estereotip de dona fatal en el cinema negre dels anys quaranta i cinquanta sol 

buscar un fi econòmic entre els seus plans. És ben identificable l‘interès que les dones 

tenen envers els diners i busquen en els homes (que són els que gestionen l‘activitat 

econòmica a l‘època). La dona fatal utilitza les seves armes de dona i el seu poder de 

seducció amb la intenció de veure com avança la seva estratègia. No obstant això, hem 

pogut identificar diverses variants pel que fa a l‘objectiu de la dona fatal. Malgrat que 

l‘interès econòmic és el més recurrent, existeixen altres motius pels quals aquest personatge 

és capaç de traure les seves armes de seducció i actuar seguint els seus maquiavèl·lics plans. 

 

L’interès econòmic 

L‘interès és el tret que mou l‘acció del personatge fatal. En la majoria de casos, hem 

detectat que l‘interès de la dona esta mogut per l‘obtenció d‘un benefici econòmic. Un 

exemple clar d‘aquesta variable el trobem a la pel·lícula Perdición (1944) on Barbara 

Stanwyck interpreta a una de les més fatals de la història del cinema negre, seduint a un 

agent d‘assegurances i convencent-lo per a que acabe amb la vida del seu marit i aconseguir 

així, cobrar l‘assegurança de vida que li corresponia a l‘assassinat. 
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Un altre exemple d‘aquest fi econòmic el representa la mítica Jean Simmons en Cara 

de Ángel (1952) on el paper de femme fatal busca la recuperació de la fortuna familiar, a costa 

de l‘assassinat de la seva madrastra i la seducció del conductor d‘una ambulància que 

acabarà convertint-se en el seu còmplice 

 

L’interès material  

En alguns dels casos que hem utilitzat com a mostra representativa, observem la 

presència d‘una dona fatal que no busca un fi econòmic, sinó més bé un bé material que li 

aporta benefici d‘un altre tipus. Un exemple d‘aquest recurs el trobaríem en El halcón maltés 

(1941), pel·lícula en la qual Mary Astor, recordada per ser la primera femme fatale reconeguda 

en el cinema negre, enredarà un detectiu privat amb la intenció d‘aconseguir una valuosa 

estàtua amb gran valor sentimental. 

 

Altres exemples menys rellevants però a l‘hora igual de representatius podrien ser 

l‘actuació de Joan Bennett en Perversidad (1945), on l‘actriu sedueix a un banquer amb la 

intenció d‘aprofitar-se de la seva col·lecció artística per vendre-la desprès i fugir amb els 

diners del botí.  

 

La recerca de l’ascensió social 

Malgrat que els diners o l‘obtenció de béns materials sol ser l‘interès més patent 

entre les dones fatals, també destaquem la recerca de l‘ascensió social. La dona és conscient 

del poder social de l‘home en la majoria dels entorns i, busca a través de la relació, la 

possibilitat de veure‘s a ella mateixa créixer en les xarxes de la societat que l‘envolten. 

D‘aquesta manera, amb relació amb el punt anterior, la dona fatal juga les seves cartes per 

tal de veure el seu prestigi créixer i situar-se en les parts més altes de la societat. 

 

L‘exemple que em sembla més apropiat per a identificar aquesta variable el trobem 

en la pel·lícula Rebeca de Alfred Hitchcock (1940), on Joan Fontaine es casa amb un 

milionari per veure la seva classe social créixer i fugir de la seva situació anterior. Cal dir 

que és qüestionable la classificació d‘aquesta pel·lícula com a una més de les que 

caracteritzen a les dones fatals, però que, des del meu judici, Joan Fontaine absorbeix 

moltes característiques físiques i psicològiques de fatal, com la sensualitat que utilitza per a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
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enamorar a Laurence Oliver i les percepcions que es desprenen dels contactes posteriors 

amb la viuda d‘aquest. 

 

Un altre exemple de l‘ascensió social com a objectiu el trobaríem en la pel·lícula Eva 

al desnudo, dirigida per Joseph L. Mankiewicz (1950) i interpretada per Anne Baxter. En ella 

apreciem com l‘actriu que s‘associa a un grup de teatre, sedueix, enganya i s‘aprofita de tots 

aquells que li fan de competència per poder ascendir i veure la seva fama créixer. Tot açò 

ho fa des d‘una posició de actriu dolça i simpàtica, que no deixa de sorprendre quan trau les 

seves armes de dona fatal. 

 

La recerca de l’amor o altres objectius personals 

De vegades, la dona fatal solament busca un objectiu personal i amorós. De nou 

citem a Rita Hayworth interpretant a Gilda, ja que ens defineix perfectament la utilització 

de les armes fatals per a un fi amorós i personal. Gilda, com ja hem comentat anteriorment, 

es serveix del seu fatalisme elegant per aconseguir la seva independència i, a l‘hora, l‘atenció 

de l‘home al qual estima. Al llarg de la pel·lícula podem veure com el personatge sedueix als 

homes que li poden facilitar la seva llibertat i fugi així del món en el que es sent atrapada. 

 

 

V.2.2.2.Segons el grau de malícia 

 

La condició de maligna sempre caracteritza a les dones fatals, ja que la seva ment 

retorçuda i les seves intencions malèfiques són punts que configuren la personalitat que la 

determina. És aquesta condició de maligna l‘eina que permet a la dona fatal dur a terme els 

seus plans malèvols. Com veurem a continuació, els graus que determinen la malícia de la 

dona fatal són diferents en cadascuna de les pel·lícules. Però, així i tot, és una constant en la 

ment de totes les fatals que hem tingut el plaer d‘analitzar.  

 

La maligna fatal  

L‘exemple més radical per a referir-se a la maligna més maligna el trobem en 

l‘actuació de Theda Bara, ja que representa en els seus personatges l‘arquetip de la 

temptadora fatal, la destructora, la maligna per excel·lència. A més, és de les primeres en 
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interpretar l‘arquetip en el cinema, ja que els seus films Carmen o Cleopatra es daten de l‘any 

1917. 

 

Un altre exemple seria el de Jane Greer en Retorno al pasado, de Jacques Tourneur 

(1947), on l‘actriu interpreta l‘arquetip de la manera més fatal que pot caracteritzar al 

gènere. Vegem a una Jane Greer extremadament seductora, però a l‘hora mentidera, 

calculadora, traïdora i tramposa. En aquest cas la interpretació de maligna es portada fins a 

l‘extrem.  

 

La maligna penedida 

Encara que la malícia es una característica constant en les dones fatals, no sempre la 

trobem portada a l‘extrem. Existeixen casos en els que la fatal maligna acaba convertint-se 

en benèvola, fruit de les situacions que viu en el film. Dins d‘aquesta variant podríem citar el 

cas de Mae West en No soy un ángel, ja que en aquesta pel·lícula s‘aprecia a la perfecció com 

una dona fatal va evolucionant fins a assentar-se en una actitud més benèvola. Inicia la 

pel·lícula amb les ares més fatals marcades i ben definides, però amb l‘evolució vegem com 

s‘ablaneix la seva personalitat i el que sent per un milionari del qual s‘enamora és superior a 

la seva fatalitat. Cal remarcar que en la pel·lícula No soy un ángel, l‘evolució de la personalitat 

de la dona fatal és portada fins i tot, al caràcter físic del personatge. En un principi, 

l‘estètica de la fatal és exuberant, atractiva i provocadora, fruit de la necessitat intrínseca per 

a seduir a l‘home que l‘estima. No obstant això, a mesura que avança la trama i la dona fatal 

va minvant el seu caràcter pervers, la seva imatge física es deteriora des del punt de vista de 

la seducció i acaba aproximant-se a una estètica molt més formal i senzilla, deixant a banda 

el fatalisme que es desprenia de la seva posta en escena.  

 

 

La fatal benèvola que cau en el fatalisme 

Una altra manera de reflectir la malícia entre les pel·lícules analitzades és a través 

d‘una estructura lineal en la qual la dona fatal es un ésser benèvol que acaba convertint-se 

en maligne. L‘exemple més clarificador de la dona benèvola que es converteix en dona fatal 

el trobem a La dama vestida de negro, de François Truffaut (1968) i interpretada per Jeanne 

Moreau. Aquesta pel·lícula mostra com una dona amb actituds benèvoles i pròximes el 

tradicionalisme es converteix en una dona fatal després que assassinen el seu marit. Sedueix 
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cadascun dels implicats en l‘assassinat i els demostra les seves armes fatals. Encara que hem 

pogut identificar aquest cas, és difícil trobar aquesta evolució lineal entre les fatals del film 

noir; la tendència és mostrar un personatge fatal a l‘inici de la trama narrativa per aconseguir 

classificar-lo i estereotipar-lo fàcilment i, desprès jugar amb la seva personalitat augmentant 

o minvant aquest fatalisme.  

 

 

V.2.2.3. Segons la seguretat del personatge 

 

La societat en la que s‘enquadren les pel·lícules més representatives del cinema 

negre destaca per una subordinació del sexe femení front al masculí. Per aquest motiu, les 

dones fatals del cinema veuen en les seves armes de dona una possibilitat de lliurar-se de la 

subordinació al sexe masculí i de lluitar a favor dels seus objectius. La dona ha d‘estar 

segura d‘ella mateixa per a poder dur a terme els seus plans estratègics i aconseguir així, 

donar més ressò a la seva condició seductora. Així i tot, existeixen diversos graus de 

seguretat que defineixen d‘alguna manera el grau de perversitat que classificarà a la dona 

fatal. Podem trobar fatals molt segures d‘elles mateixa i altres que escatimen en seguretat, 

fet pel qual apareixen com fatals més benèvoles que altres.  

 

 

La dona fatal  segura  

Hem comentat en l‘altra part de l‘anàlisi que la seguretat de les dones fatals està en 

interrelació en la inferioritat social de l‘època. Podem trobar per tant, dos tipus de dones en 

aquesta variant: les que estan extremadament segures d‘elles mateixa i no es consideren 

subordinades al sexe masculí i les altres que, malgrat ser igual de fatals es mostren en la 

pantalla com un estereotip de dèbil personalitat. Per parlar de seguretat en la personalitat 

cal destacar Gloria Grahame, en la pel·lícula de Fritz Lang Deseos humanos (1954). En aquest 

film podem observar com la dona fatal és representada com un ésser superior envers 

l‘home, no solament pel que fa al personatge, sinó també per l‘atracció i el poder de 

seducció que exerceix sobre aquest. El director d‘aquesta pel·lícula (que en aquest cas no és 

americà sinó austríac) busca remarcar a través de la seguretat dipositada en els personatges 

fatals la condició natural que sucumbeix l‘home als poders de seducció de les dones.  
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Encara que existeix algun exemple de fatals molt segures de si mateixa, hem d‘entendre que 

no és el més habitual puig que, d‘alguna manera, es busca representar la maldat femenina 

però sense oblidar que la dona és un ésser dèbil i dependent en aquesta època. Aquest fet 

adquireix sentit si tenim en compte que les obres eren escrites per homes i que, encara que 

es beneficiaven de l‘existència de dones fatals ja que suposava tot un reclam cinematogràfic, 

fugien de la representació de dones extremadament segures i poderoses per a aclarir que, en 

definitiva, l‘home ocupava el lloc de sexe poderós en aquella època.  

 

L’ escassa personalitat  

Altres personatges destaquen per aparentar una personalitat més bé escassa, en 

molts casos conseqüència del sentiment d‘inferioritat front a la figura masculina. El 

personatge més representatiu pel que fa a la mostra del sentiment d‘inferioritat social és 

Veronica Lake, en el film La dalia azul, de George Marshall (1946). En aquest film podem 

observar com la dona fatal té una personalitat fràgil oposada a la seva forta presència. El 

seu caràcter dèbil es contraposa amb la fràgil personalitat i ens mostra una dona que sols 

pot conjugar la seva seducció física per aconseguir els seus objectius.  

 

La dona fatal ha de tenir personalitat però de vegades mostrar-la com un ésser dèbil 

psicològicament contribueix a accentuar la forta seducció que es pot apreciar en els seus 

casos. A més, malgrat que algunes dones fatals gaudeixen d‘una ment frívola i d‘una 

personalitat fèrria, és habitual trobar fatals que sols tenen com a reclam la seva seducció. 

D‘aquesta manera s‘aconsegueix centrar tota l‘expectació de l‘obra en la imatge femenina i, 

al mateix temps, es fa ressò de la debilitat de la dona en una societat en la que el poder era 

administrat pels homes.  

 

V.2.2.4.Segons el caràcter retorçut 

 

L‘estratègia d‘actuació de la dona fatal sol ser retorçuda, ja que les trames en les que 

es veu implicada requereixen una estratègia ben configurada, perquè de no ser així, els seus 

objectius materialistes moltes vegades no podrien aplegar a bon port. Les estratègies 

retorçudes solen ser un element molt important en la trama del film, ja que en molts casos 

són les que aporten sentir a l‘evolució natural dels fets. 



La dona fatal al cinema negre de meitat de segle 

 157 

El grau en que es manifesta el seu caràcter retorçut deriva de l‘objectiu final dels 

seus plans. Així, podem trobar dones fatals que lluiten amb totes les seves armes amb un fi 

justificable i d‘altres que solament busquen fer malbé el seu entorn o bé beneficiar-se de les 

seves gestes. A continuació, podem observar quines són les diferents perspectives que pot 

adquirir el caràcter retorçut de les nostres fatals.  

 

La dona fatal amb fins benèvols 

La ment retorçuda està present en tot quadre psicològic de la dona fatal. Però, no 

sempre aquesta ment retorçuda busca fins malignes i negatius. Hi ha casos on aquesta ment 

desperta i retorçuda té fins positius. Es el cas de Rita Hayworth en Gilda. Gilda és 

retorçuda fins a la sacietat, tal i com s‘aprecia al llarg de la pel·lícula, però les seves 

intencions no estan vinculades amb un fi negatiu. En aquest cas concret la intenció és 

positiva i el personatge utilitza les seves armes de dona fatal per aconseguir el respecte de 

l‘home al que estima i la seva pròpia llibertat 

 

Amb fins malèvols  

El cas contrari, en la que la ment retorçuda de la dona és utilitzada amb fins 

negatius el podem trobar a Forajidos (1946), pel·lícula dirigida per Robert Siodmak i 

interpretada per una espectacular Ava Gardner. En ella, l‘actriu fingirà estar enamorada per 

llogar a un boxejador que treballa per al seu amant i aconseguir així enamorar l‘amant com 

a conseqüència de la utilització del boxejador. Altres com Marlene Dietrich o Louise 

Brooks en La caja de Pandora de Georg Wilhelm Pabst (1928) també busquen fer malbé tot 

el seu entorn, sense importar-los quines són les conseqüències de les seves gestes fatals. El 

cas de La caja de Pandora reflecteix perfectament els fins malèvols de les dones fatals 

cinematogràfiques, fins al punt que es genera una metàfora que compara la protagonista 

femenina de la pel·lícula amb un lleó que destrossa i acaba amb tot el que es creua en el seu 

pas. No obstant això, i seguint amb l‘exemple de La caja de Pandora, hem de dir que els fins 

malèvols solen passar factura a les dones fatals i que, en aquesta pel·lícula que es correspon 

a l‘obra teatral anomenada Lulú de Wedeking el personatge fatal patirà les conseqüències de 

la seva perversitat.  
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V.2.2.5. Segons els escrúpols 

 

El caràcter de la dona fatal implica que els seus escrúpols són molt il·limitats, ja que 

és així com aconsegueix aplegar als seus objectius. La dona fatal no coneix el límit i es 

capaç d‘interposar-ho tot per aconseguir el que s‘ha proposat. No obstant això, observarem 

que els escrúpols de la dona fatal solen estar condicionats per necessitats de la trama i el 

guió i, en molts casos, estan més bé limitats. 

 

Hem comentat amb anterioritat que puig que les obres cinematogràfiques estan 

escrites per homes, no és interessant per a ells mostrar la dona com un ésser amb poders 

il·limitats. Així doncs, sempre existirà un fre que pararà d‘alguna manera l‘acció fatal del 

personatge. Siga com siga, i encara que els autors posen fre a la perversitat del personatge 

fatal, els seus escrúpols existeixen en major o menor mesura i la seva malícia és patent en 

qualsevol de les seves manifestacions.  

 

La fatal sense escrúpols  

El tòpic o l‘estereotip de la dona fatal fa referència a la carència d‘escrúpols per par 

d‘aquestes dones. Però ara bé, hi ha diferències en les variants que configuren aquest 

apartat. Els escrúpols de la dona fatal són tractats de diferent manera pels directors de 

cinema. Hem trobat, per una part, dones fatals capaços de tot per aconseguir els seus 

objectius. L‘exemple més clar en el que podem observar la carència d‘escrúpols i la 

capacitat d‘aplegar on siga necessari per aconseguir el propòsit desitjat el trobem en la ja 

citada clàssica pel·lícula La caja de Pandora de Georg Wilhelm Pabst (1928), on Louise 

Brooks interpreta la mítica i malèvola Lulú, dona capaç de canviar la seva condició 

(d‘amant d‘un polític molt important a prostituta) per poder seguir els seus principis i no 

renunciar a la seva llibertat. 

 

Altres com Ava Gardner en Forajidos de Robert Siodmak (1946) o Joan Bennett en 

Perversidad de Fritz Lang (1945) també representen aquesta variant, mostrant-se com a fatals 

capaços d‘aplegar a tots els llocs i de posar en pràctica qualsevol estratègia per aconseguir el 

seu objectiu.  
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Els escrúpols limitats  

En altres casos, hem identificat personalitats on els escrúpols de la dona fatal estan 

més bé limitats i aquesta és capaç d‘interposar l‘amor i d‘altres premisses a la seva condició 

maligna. L‘exemple més significatiu d‘aquesta variable el trobem a No soy un ángel, dirigida 

per Wesley Ruggles (1933) i protagonitzada per Mae West, que interpreta a una domador 

de lleons que torna bojos als homes i s‘aprofita d‘ells tant per al propi benefici personal 

com per a veure‘ créixer en l‘àmbit professional. El conflicte moral de la protagonista 

aplega quan coneix a un milionari dedicat al culte al cos que l‘enamora i es veu obligada a 

interposar l‘amor als seus propis interessos. En aquest cas, la dona es rendeix davant de 

l‘amor que sent per un home, és a dir, no és capaç de dur a terme el seu maquiavèl·lic pla i 

decideix interposar l‘amor a la seva perversitat. Una vegada més observem l‘interès per 

mostrar la dona fatal amb un toc de debilitat, no pel que fa a la seva capacitat seductora 

sinó referint-nos a la manera en que un home (en aquest cas, l‘estima d‘un home) és capaç 

d‘acabar amb el fatalisme del personatge femení.  

 

 

V.2.3. Tipus de dones fatals segons el seu paper en la narració  

 

Per a acabar amb l‘anàlisi de la dona fatal al cinema dels anys quaranta i cinquanta 

hem de fer referència a la manera en que la dona fatal apareix a les distintes manifestacions 

audiovisuals. Hem observat com és la seva posta en escena i quins són els trets psicològics 

que la caracteritzen i ara, pretenem comentar quines són les característiques formals que 

acompanyen al personatge en la seva actuació a la gran pantalla.  

 

V.2.3.1.Segons la presència del personatge 

 

L‘aparició de l‘estereotip de la dona fatal al cinema al qual ens referim sol anar 

acompanyada d‘un repartiment sempre masculí. És ben probable que siga una dona 

(l‘estereotipada) l‘única dona que ocupa un paper principal. Entre els seus plans i estratègies 

no solen creuar-se dones directament, més bé tracta sempre amb homes, ja que són als que 

sedueix per aconseguir els seus propòsits finals. A l‘igual que en la literatura i la pintura, la 

femme fatale és un personatge que actua sola, fruit de la personalitat que la caracteritza. 
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Aquest estereotip ha d‘estar present, de carn i os, i ser un element actiu de l‘obra 

narratològica. La presència de la dona fatal no sempre és única, com veurem en l‘anàlisi 

següent (podem trobar més d‘una femme fatale, agrupacions…) però sempre ha d‘existir una 

presència patent del personatge que encarna la dona fatal. 

 

Única dona fatal  

La forta personalitat que caracteritza  l‘estereotip en qüestió  implica que, en la 

majoria de casos, sols s‘aprecia una única dona fatal en la pel·lícula, ja que sol ser un punt 

fort d‘atracció. Pel·lícules com Gilda, de Charles Vidor (1946), o Cara de Ángel, de Otto 

Preminger (1952) destaquen per l‘aparició d‘una única dona perversa que s‘apropia el 

protagonisme de la història. En el primer dels exemples, Rita Hayworth interpreta al 

personatge que dóna nom al film, en una situació d‘interessos econòmics i sentimentals que 

es combinen al llarg de la història. En Cara de Ángel, Jean Simmons ens mostra la seva cara 

més humana i acapara l‘acció i l‘evolució de la pel.lícula amb el seu personatge. Ambdues 

exemples ens confirmen clarament com un únic estereotip pot concentrar tota l‘atenció i la 

significació de la pel·lícula 

 

Més d’una dona fatal  

Malgrat que la personalitat forta de l‘estereotip de la dona fatal fa que en la majoria 

de casos sols es mostre un únic personatge fatal, hem trobat exemples en els que el paper 

de dona fatal és alternat entre més d‘una actriu. L‘exemple més rellevant és el de Las 

diabólicas, de Henry-George Clouzot(1955), on Simone Signoret representa a una fatal total 

sense escrúpols que s‘alterna el rol de dona fatal amb Véra Clouzot, l‘esposa del director, 

que malgrat no ser tan excessivament fatal com Simone Signoret acompleix les 

característiques necessàries en l‘actuació per ser considerada una maligna més. 

 

Exemples d‘aquest tipus d‘escena en la que existeixen més d‘una dona fatal els 

trobaríem en el paper de Lana Turner a la pel·lícula El cartero siempre llama dos veces (1946), de 

Tay Garnett pel·lícula en la que interpreta a Cora Smith. En aquest film existeix un triangles 

amorós entre l‘home, la protagonista i la dona del seu amo. El triangle amorós es 

desencadena amb la mort de la dona fatal, punt de culminació del film. 

 

 

http://spanish.imdb.com/name/nm0167243/
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V.2.3.2.Segons la legalitat de la trama 

 

El cinema. negre nord-americà ens mostra el caràcter més obscur i mafiós de 

l‘època en la que es desenvolupa. Els seus guions sempre s‘aproximen a qüestions envers la 

poca legalitat i els obscurs negocis.La dona fatal que apareix en aquestos films sol estar 

infiltrada en algun assumpte que atenta contra la legalitat. Ja siga a través de negocis 

econòmics, assassinats o robatoris. Tot film analitzat juga d‘alguna manera amb trames de 

corrupció, negocis i d‘altres aspectes que relacionen la trama amb la il·legalitat. Trobem 

casos on la il·legalitat es manté al marge però, així i tot, juga un paper important en la 

configuració de l‘acció de la pel·lícula.  

 

 

 

La recerca de la legalitat  

La recerca d‘un fi que actue en relació amb les necessitats de la legalitat és una de les 

variants que s‘aprecia en la mostra seleccionada. Un exemple d‘aquesta variant el trobem a 

El sueño eterno de Howard Hawks (1946), on un detectiu que busca la resolució d‘un 

assassinat es veu pertorbat per l‘aparició d‘una espectacular Lauren Bacall que interpreta a 

la filla de l‘assassinat i que, amb l‘objectiu final de resoldre el cas, s‘interposarà per 

aconseguir la legalitat. 

 

Un altre exemple on el paper de la dona fatal està vinculat en la recerca de la 

legalitat és en La novia vestida de negro, de François Truffaut (1968), interpretada per Jeane 

Moreau, on l‘actriu busca fer justícia en contra dels assassins del seu marit a partir de la 

seducció i de l‘actuació total de dona fatal. 

 

La burla a la legalitat  

De vegades, aquesta recerca de la legalitat és negativa i, en lloc de buscar la legalitat 

es transforma en la burla a la qüestió legal. La burla de la legalitat està molt explotada en el 

cinema d‘aquesta època. L‘estereotip de la dona fatal acaba involucrant-se en assumptes 

torbis que s‘acosten a la delinqüència i la falta de la legalitat. Són molts els exemples que 

podem trobar, entre els quals destaquem Perdición de Billy Wilder (1944), on Barbara 
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Stanwyck encarna indiscutiblement el fatalisme organitzant la mort del seu marit per a 

cobrar l‘assegurança de vida.  

 

Malgrat que solem trobar una vinculació amb la legalitat, existeix algun cas on 

aquesta característica passa desapercebuda. Es el cas la pel·lícula Ángel, de Ernst Lubitsch 

(1937), on una exuberant Marlene Dietrich interpreta a la Senyora Barker, una dona que 

desencadena una situació fatal amorosa, al marge de conflictes legals. 

 

 

V.2.3.3. Segons el desenllaç de la trama 

 

El cinema al qual fem referència en aquest treball es caracteritza per una estructura 

tradicional en la que el desenllaç és el punt fort del film. És en aquest moment de la posada 

en escena on el paper de la dona fatal es veu més intensificat ja que es descobreix la seva 

vertadera configuració psicològica i on l‘exaltació de les seves armes de dona maligna veu el 

seu fruit. Es tracta, doncs, d‘una evolució lineal en el desenvolupament de la trama, un 

compendi de fets que, caracteritzats per la presència de l‘estereotip que tractem i donant-li a 

aquest gran part de protagonisme en la història, es configuren en busca d‘un punt de tensió 

final on la resolució del conflicte encara estereotipa més la presència de la dona fatal. 

 

El final feliç 

Com hem comentat amb anterioritat, les pel·lícules analitzades mantenen una 

característica constant en relació al punt d‘acció. Les estructures lineals que elegeixen el 

final de la història com el punt de tensió més important són constants en tota la mostra 

seleccionada. Així, però, el final com a punt fort varia d‘unes pel·lícules a unes altres. 

Destaquem el final feliç, on la història es resol de manera agradable i amb conseqüències 

positives per a la dona fatal. És, de nou, Rita Hayworth en la mítica pel·lícula Gilda de 

Charles Vidor (1946) la dona que millor representa el final feliç, ja que la pel·lícula narra les 

seves actuacions fatals però acaba aconseguint la seva pròpia felicitat, que en aquest cas és 

l‘obtenció de la llibertat i el respecte de l‘home al qual estima, amb el que se‘n va als EUA 

per començar una nova vida una vegada s‘han acabat els conflictes a l‘Argentina. 
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El desenllaç fatal  

Malgrat que el final feliç és un recurs estilístic molt apreciat pels directors, de 

vegades ens sorprenen i la variant feliç es veu canviada pel desenllaç fatal. El cas més 

representatiu en el que la dona fatal es veu involucrada en el final fatal el trobem en El 

cartero siempre llama dos veces de Tay Garnett (1946), on durant tota la pel·lícula esperem un 

final feliç i ens trobem en un desenllaç no esperat que es caracteritza pel pitjor dels 

fatalismes per a la dona: la seva mort. Lana Turner, en aquest cas, és la fatal que dona vida 

al personatge. 

 

El desenllaç fatal en el que la dona fatal mor o pateix un càstig merescut deriva, una 

vegada més, de la necessitat de plasmar el poder masculí a les obres cinematogràfiques. El 

caràcter pervers de les fatals ha de frenar-se per a evitar que siguen considerades éssers més 

poderosos que els homes. Per aquest motiu, en la majoria de casos, la dona fatal és 

castigada, com a reflexió moral envers la seva mala actuació. Vegem, per tant, que el 

fatalisme s‘utilitza com a recurs atraient i a l‘hora generador de trama però que normalment 

el fatalisme serà perversament castigat, com a venjança, per una banda, i com a marca 

d‘autoritat masculina, per altra banda.  

 

 

V.3. CONCLUSIONS ENVERS LA DONA FATAL CINEMATOGRÀFICA 

 

Després d‘haver realitzat aquest anàlisi en el que les variants que defineixen 

l‘estereotip de la dona fatal són les protagonistes, podem observar, al primer cop de vista, 

que el concepte ha estat explotat fins la sacietat i que són moltes les variants que donen 

sentit i personalitat a l‘estandarització d‘aquest. 

 

Vegem com la dona fatal al cinema sol beneficiar-se d‘un perfil fix, tant en la 

narració cinematogràfica com en les seves pròpies característiques (psicològiques i físiques) 

però que aquestes característiques es bifurquen en diversos nous braços, configurant així les 

variacions personificades de l‘estereotip. 
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Cert és que se‘ns presenten molts tipus de dones fatals en l‘anàlisi i que cadascuna 

pertany a una història concreta d‘un director en concret i amb un fi definit. No obstant 

això, malgrat les diferències aparents de cadascuna d‘elles, l‘anàlisi ens demostra que totes 

sorgeixen del mateix lloc, és a dir, d‘uns punts en comú necessaris per a que aquest 

personatge es beneficie del sentit buscat. 

 

Vegem a més, com s‘acompleix la intercanviabilitat de les parts de la que parlaren 

els teòrics crítics Adorno y  Horkheimer en les seves publicacions: les parts fixes existeixen 

sempre i, les variables es combinen entre sí amb la intenció d‘aportar-nos noves dones 

fatals. Així, doncs, trobem una Gilda, per exemple, que és dona fatal per excel·lència per les 

seves característiques físiques i la seva actuació interessada, però que a l‘hora busca un final 

feliç amb l‘home que estima; o d‘altres com Bette Davis que trenquen el mite de la bellesa 

en l‘estereotip. Les combinacions de variants, com es pot observar en l‘anàlisi són moltes, 

però certament acaben sent limitades.  

 

Per tot açò, podem afirmar que les Indústries Culturals han estandaritzat les 

successives aparicions de la dona fatal al cinema, oblidant-se del principi d‘originalitat i 

genuïnitat i sucumbint a la repetició industrialitzada del concepte d‘exclusivitat fatal. A 

mode de reflexió i amb la intenció d‘aproximar aquest capítol a l‘essència de la investigació 

hem de considerar la importància que adquireix la dona fatal  cinematogràfica al bell mig de 

la consolidació de l‘estereotip. En èpoques i manifestacions culturals prèvies a l‘explosió del 

cinema, la manera de transmetre l‘estereotip com a clixé cultural patia una sèrie de 

limitacions, derivades de les característiques formals del propi mode l‘expressió. Però, amb 

la revolució del món audiovisual la representació d‘una imatge es converteix en quelcom 

fàcil, si tenim en compte la combinació d‘imatge i so. Així doncs, podem afirmar que el 

cinema assenta les basses formals que defineixen l‘estereotip i que li aporta una personalitat 

pròpia, un caràcter propi i una essència pròpia, que seran els cànons que definiran 

l‘estereotip a partir d‘aquest moment. Podem dir, a més, que el cinema en general i el film 

noir en particular suposen l‘avanç necessari per a considerar la dona fatal com un estereotip 

formal, definit, consolidat i amb personalitat pròpia. Serà a partir d‘aquest moment quan 

l‘estereotip gaudirà del caràcter necessari per a ser difós com un producte cultural més i 

s‘utilitzarà com un clixé en les manifestacions culturals següents.  
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Com veurem a l‘apartat posterior, la televisió (en concret, el producte seriat 

televisiu) s‘apropiarà d‘aquesta imatge ja consolidada i la difondrà lliurement en les seves 

produccions fruit del caràcter estereotípic que aquesta ha assimilat en el període 

cinematogràfic. Les II.CC veuran en l‘estereotip un recurs implacable per a la seva activitat 

comercialitzadora i contribuiran a defensar la seva presència al mig del mercat cultural.  

En definitiva, afirmem que el cinema i, concretament el film noir, reflexa el moment clau pel 

que fa al desenvolupament de l‘estereotip de la dona fatal i suposa el creixement i 

consolidació de la personalitat d‘aquest, dotant-lo no solament d‘una imatge física 

estandaritzada sinó també d‘una personalitat definida i d‘un paper al mig de les trames 

narratives que cada vegada té més pes en les manifestacions culturals.  

 

Malgrat que el nostre treball es centra en l‘època dels quaranta i cinquanta, 

aproximant-se als seixanta i amb alguna referència puntual al cinema anterior, cal dir que 

l‘estereotip que hem tractat continua apareixent en el cinema posterior i, fins i tot, en 

l‘actualitat. Aquest fet encara justifica més la consolidació de l‘estereotip i demostra que les 

dones fatals encara estan vives. 

 

Els exemples més rellevants els trobaríem a Terciopelo Azul de David Lynch (1986), 

on Isabella Rossellini reprèn les armes clàssiques de la dona fatal adaptades a un nou 

concepte de cinema. Altres exemples de dones fatals més actuals que mereixerien ser 

tractats en un nou estudi són Glenne Close, en Las amistades peligrosas de Stephen Frears 

(1988); Kathleen Turner en Fuego en el cuerpo de Lawrence Kasdan (1981); Theresa Russell 

en El caso de la viuda negra de Bob Rafelson (1987); la segona edició de El cartero siempre llama 

dos veces, on Jessica Lange és la protagonista; Atracción fatal de Adryan Lyne o bé, d‘altres 

més recents com Romeo is Bleeding (1993), interpretada per Lena Olin i dirigida per Peter 

Medak; La última seducción, de John Dhahl (1992), interpretada per l‘espectacular Linda 

Fiorentino; Sharon Stone en Instinto básico de Paul Verhoeven (1992) o Patricia Arquette en 

Carretera Perdida, de nou de David Lynch (1997)                                            . 
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CAPÍTOL VI:  

LA DONA FATAL EN LA TELENOVEL· LA 

 
 

VI.1. APROXIMACIÓ AL CONCEPTE DE GÈNERE TEXTUAL EN LA 

PRODUCCIÓ CULTURAL 

 

Parlar de gèneres és fer referència a un dels conceptes més polivalents i, a la vegada, 

més delimitadors de la producció cultural. Podríem entendre el gènere com un conjunt de 

guies, patrons i regles que caracteritzen la producció cultural comuna, un ―manual‖ de bons 

usos i criteris útil a l‘hora d‘establir la pertinència de un producte cultural al bell mercat de 

la cultura. 

 

El debat envers els gèneres i l‘intenta de delimitació dels mateixos ha suposat un 

debat acadèmic des dels inicis de la producció literària,suposant una preocupació constant 

en la cultura occidental. Des de La República de Plató ja es debatia envers la classificació 

dels generes i les pautes que acompanyaven a cadascuna de les creacions culturals. Aquest 

filòsof grec ja va establir tres classificacions bàsiques de la poesia (mimètica, no mimètica i 

mixta). Fou desprès Aristòtil qui en la seva Poètica continua el debat iniciat per Plató i 

donaren pas a una llarga problemàtica debatuda al llarg de segles i segles de divulgació 

cultural amb la introducció del concepte de la ―mimesis‖ com el fonament bàsic de tota 

creació artística.  

  

Siga con siga, el debat envers la classificació de gèneres ha estat present en el 

pensament occidental des de l‘existència pròpia de la literatura. La problemàtica fonamental 

recau en la necessitat inherent al gènere per a sustentar-se en el context determinat del seu 

naixement. Açò és, en altres paraules, la relació directa que existeix entre el sentit del gènere 

i el significat que adquireix en un punt històric en concret. És ben cert que el gènere respon 

a unes necesitats estètiques de l‘època que el sustenta i que, a partir d‘aquestes necesitats i 

justa amb la utilització de certes ―mimesis‖, es sustenta la seva existència. Segons afirma 

Garrido Gallardo (1988) en el seu parafrasejo a Aristòtil: ―Los géneros remiten a 
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coordenadas espacio-temporales ya que son manifestaciones de las creaciones humanas 

condicionadas por la época, el momento en el que se crean‖(en Tous, 2010). 

 

En la producció de gènere, segons apunten Mª Jesús Godoy i Emilio Rosales al seu 

llibre Imagen del arte, imagen del consumo: Claves estéticas para un de estudio del discurso mediático 

(2009): ―se concibe el mensaje en estrecha relaciona a un sistema previo de textos que 

comparten algunas características de contenido, tipos de personajes o històrias formas de 

representación y resolución de conflictos o recursos estilísticos‖. 

 

Entenem, doncs, que el gènere fa referència a l‘estil característic que permet 

encasellar les obres en un conglomerat més ampli que les delimita. Dit d‘una altra manera, 

els gèneres serien el paraigües baix el qual recauen les obres amb característiques similars 

que permeten definir-los, classificar-los i valorar-los en relació a les obres de la mateixa 

tendència productiva i de contingut.  

 

Davant l‘encasellament en gèneres i les associacions típiques que d‘aquest es 

deriven, l‘espectador-receptor de l‘obra (siga quin siga el seu format) es disposa a 

identificar, entendre i, al mateix temps, espera, imagina i s‘avança prospectivament al 

devindre de la pròpia obra. Vegem com l‘espectador-receptor estableix una sèrie de valors 

estereotipats davant l‘obra en funció del gènere. Per tant, podem dir que el gènere, no 

solament és un sistema de classificació d‘obres culturals, sinó que també proposa 

l‘estereotipació de la mateixa i simplifica el procés de recepció de l‘espectador-receptor, el 

qual, lluny de mostrar-se a l‘espectativa de la genuitat, estableix una sèrie de lògiques que 

faciliten, a l‘igual que ho fan els estereotips, l‘obra a la qual s‘exposa.  

 

Però, el gènere, al marge de la seva funció classificatòria i predictiva del propi 

contingut cultural, manté en les peces una característica intrínseca de les quals depèn l‘èxit i 

el propi procés comunicatiu de l‘obra. Segons podem llegir en l‘obra de Anna Tous:  

 

El concepto de género oscila entre, por una parte, el estatismo, la 

institucionalización y la estabilidad y por otra parte, el cambio, la 

innovación porqué depende de la relación entre emisor y receptor de 

la consiguiente adecuación de las coordenadas espacio-temporales, 
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es decir, a los cambios sociales. De la misma manera, se porduce la 

paradoja entre la necesidad institucionalizadora del género y el 

peligro de que las convenciones resultantes se fijen como 

significantes, como clichés que han perdido el significado. (Tous, 

2010: 19) 

 

L‘afirmació que se‘ns mostra explica que el fet propi de l‘existència del gènere no 

solament afecta a la seva classificació, sinó que pot influir en la pròpia percepció de l‘obra i 

en la recepció que l‘espectador fa del propi producte. El gènere, al cap i a la fi, està 

delimitat per una sèrie de factors psicosocials que responen a la realitat de la societat, a les 

necessitats patents en unes coordenades espai-temporals determinades. Seguint amb les 

explicacions de l‘autora citada, el gran problema deriva de la funció institucionalitzadora en 

un moment determinat, a saber, la possibilitat de que el propi contingut recolzat pel gènere 

esdevinga ―significant‖ i no ―significat‖, fet que ens aproximaria a la lògica de 

l‘estandarització del propi producte cultural, on el gènere és l‘esquema bàsic de repetició de 

contingut i el vertader contingut s‘allunya de la novedosidad per complir amb la necessitat 

bàsica de pertinència a un gènere en concret (Tous, 2010). 

 

 

VI.2.CARACTERÍSTIQUES BÁSIQUES DEL GÈNERE TEXTUAL 

 

Els gèneres, com hem afirmat anteriorment són sistemes que permeten la 

classificació d‘obres, tant literàries com cinematogràfiques, televisives, pictòriques o de 

qualsevol altra manifestació cultural. Aquesta classificació està basada en una sèrie de 

criteris semàntics, sintàctics, fonològics, discursius, formals, contextuals, situacionals i afins. 

Com que al llarg de la tradició teòrica han existit diverses classificacions de gèneres, és 

difícil determinar una categorització de les obres a partir d‘un criteri comú.  

 

No obstant això, els gèneres actuen com a models d‘estructuració formal i temàtica 

de l‘obra, que suposen un esquema previ tant per a l‘autor en la fase creativa com per a la 

distribució (indústries culturals) i finalment, per al receptor (descodificació del missatges). 
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Amb la intenció d‘aproximar-nos a una definició clarificadora del concepte de 

gènere en l‘àmbit cultural, hem de destacar dues característiques indispensables que els 

gèneres acompleixen per a considerar-se com a tal i que formen part del seu propi 

significat. Aquestes dues característiques són, en primer lloc, la repetició i, en segon lloc, la 

recurrència temàtica.  

 

Pel que fa a la primera de les característiques hem de dir que la repetició és el 

sistema clau que posa de manifest la verdadera essència del gènere. L‘espectador, a través 

del gènere pretén escoltar el mateix relat, veure una pel·lícula similar o, simplement, 

enfrontar-se a un contingut a priori reconegut per ell. Com si es tractara d‘un mite o un 

conte popular, es pretén generar un vincle entre la història que es disposa a consumir i el 

seu propi coneixement de la realitat. Segons afirmen Mª Jesús Godoy i Emilio Rosales:  

 

Los géneros son recursos, desligados ya del terreno del mito donde 

los tiempos cíclicos y la lentitud de los intercambios permitían la 

radical repetición del mismo relato, para hacer nueva la necesaria 

repetición de lo mismo, el retorno a esquemas y simbolos esenciales 

obsesivos. (Godoy i Rosales, 2009:81) 

 

La recurrència temàtica i el gènere comparteixen el fet d‘articular-se mitjançant 

l‘oposició entre diferència i repetició, entre novetat i tradició. Aplegats a aquest punt 

sembla interessant recordar les afirmacions d'Umberto Eco, el qual mencionava la doble 

acceptació del significat de repetició: en primer lloc, repetició com a novedosidad (dir o fer 

quelcom de nou) i com allò antic (coses ja dites o fetes). (Eco, 1984:19).  

 

 

VI.3.TIPUS DE CLASSIFICACIONS DEL GÈNERE TEXTUAL 

 

Com s‘ha introduït prèviament, el gènere fomenta d‘alguna manera l‘estandarització 

del producte, en tant en quant proposa una sèrie de patrons o matrius bàsiques que ha 

d‘acomplir qualsevol obra per poder ser classificada al mig de la producció del mercat 

cultural. Aquesta premissa inicial ha dut als teòrics a considerar el gènere com un 
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constructe que ha estat acusat de ser una interpretació de la teoria aristotèlica que es limita a 

encasellar les noves modalitats de producció textual sota categories anacròniques que 

bloquegen la creativitat i controlen el contingut final de les obres.  

 

Davant aquesta diferenciació de la perspectiva, en la que el debat recau entre la 

classificació anacrònica i la introducció de les noves possibilitats creatives, podem parlar de 

dos corrents bàsiques que delimiten els propis gèneres narratius. Per una part, destaquem 

els gèneres històrics, sorgits de l‘observació descriptiva de la realitat literària i, per altra part 

els gèneres teòrics o metagèneres, que suposen el resultat de la deducció, d‘ordre teòric, 

seguint el model canònic.  

 

Centrant-nos en els gèneres narratius, per ser aquestos la nostra prioritat d‘estudi, 

hem d‘entendre el gènere com un constructe classificador. Segons exposa Anna Tous a la 

seva obra: ―Se establece una diferenciación básica entre los estudiosos que destacan su 

función como institución social (...) y aquellos que enfatizan que el género es una finalidad 

en sí mismo‖ (Tous 2010:20).  

 

Aquesta afirmació ens permet observar com el gènere, al cap i a la fi, respon a una 

realitat social lògica que s‘emmarca en el context i les coordenades espai-temporals que el 

sustenten. Teòrics com Newcomb (1974), Lázaro Carreter (1979), Neale (1980), Gubern 

(1987) o Altman (1999) defenen la funció del gènere com una institució social que 

representa una realitat social present o passada de la mateixa manera que suposen una 

picada d‘ull a la cultura d‘un moment o d‘un territori concret. En concret, Romà Gubern 

explica que el gènere ha evolucionat des de la seva funció clàssica encasselladora de mites i 

faules fins convertir-se en un emblema cultural les funcions del qual són similars a les d‘una 

institució social, basada en treballar la memòria històrica i mantenir viva la realitat social 

d‘un territori o d‘una època determinada (Gubern, 1987). 

 

A banda d‘entendre el gènere com institució social o com una finalitat en sí mateixa, 

ens sembla interessant posar de manifest que el gènere constitueix una propietat inherent al 

text que, a l‘hora, suposa un recurs per a la producció de textos i, conseqüentment, esdevé 

com una guia de lectura que fomenta la seva reproductibilitat tècnica. (Lacalle, 1990, citat 

per Tous, 2008:23) 



Capítol VI 

 174 

VI.4.LA FUNCIÓ DELS GÈNERES TEXTUALS EN LES INDUSTRIES 

CULTURALS  

 

Malgrat que hem intentat delimitar les característiques bàsiques del gènere i establir 

la seva adequació a l‘espai temporal en el que es desenvolupen, el gèneres, al bell mig d‘una 

societat de masses on els mitjans de comunicació suporten el pes de la comunicació global, 

tenen una importància que s‘escapa dels límits de les consideracions purament textuals. Al 

se de les indústries culturals, segons les afirmacions de Godoy i Rosales, els gèneres són:  

 

Sistemas de convenciones narrativas, tramas o tipos de personajes 

que los textos reutilizan; y son también, sistemas simbólicos de 

referencia cultural bàsica. Pero al mismo tiempo, los géneros 

coonstituyen mecanismos que se relacionan con las formas de 

producción y de consumo características de la cultura industrializada 

(Godoy i Rosales 2009:81) 

 

De les afirmacions de Godoy i Rosales podem entendre que els gèneres, al cap i a la 

fi, no solament s‘estandaritzen i es presenten com estructures textuals delimitades per una 

sèrie de patrons, sinó que també recullen imaginaris, personatges i altres continguts socials 

que són repetitius fins la sacietat en cadascuna de les manifestacions culturals, Per tant, 

podríem afirmar que, el gènere no solament es pot entendre des del punt de vista de 

l‘estructura, la forma i el patronatge, sinó que caldria indagar a l‘ interior de cada peça per  

extraure d‘ ella els continguts genèrics en forma d‘imaginari cultural. Dit d‘una altra manera 

i, tot i aproximant-nos al nostre àmbit principal d‘estudi, la construcció del gènere al se de 

les indústries culturals va més enllà de la pròpia caracterització formal i s‘amplia el terme 

fins a considerar els continguts culturals interns de cada peça. En aquest context, els 

estereotips, objecte d‘estudi d‘aquest treball, serien també un clixé estructurador del gènere, 

en tant en quant la seva repetició és evident i, al marge de les estructures purament textuals, 

es manifesta com una característica repetitiva i constant en qualsevol manifestació genèrica.  

 

Cal comentar que la repetició que s‘extrau de la perspectiva dels gèneres en les 

indústries culturals no solament afecta a les trames, els continguts i d‘altres, sinó que també 

fa ressò en el procés productiu, en la posta en escena dels continguts i en la pròpia 
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realització tècnica de cadascuna de les peces (independentment del gènere al qual 

pertanyen). Tal i com ens exposen Godoy i Rosales: 

 

Los procesos de producción que afectan tanto a la confección del 

guión como a los escenarios, vestuarios, requisitos técnicos, 

procesos de rodaje, etc. Y que se avienen perfectamente con los 

objetovos del sistema industrial de la producción, por cuanto 

permiten una mayor planificación de las tareas estétoicas y una 

mayor especialización de los equipos creadores (2009:81) 

 

 

Podem observar, doncs, que els gèneres, tant a la literatura com en els mitjans de 

comunicació massius, actuen en representació del signe d‘una producció estètica i simbòlica 

que s‘ha convertit en l‘expressió d‘una identitat cultural. Les II.CC necessiten de 

l‘apropiació del gènere tant per a dur a terme creacions i encasellar-les en el seu propi 

sistema productiu com per a optimitzar aquest sistema productiu massiu, en el que la 

planificació de la repetició, la coherència derivada del gènere i l‘agrupació suposen els pilars 

fonamentals de la seva tasca productiva-divulgativa.  

 

A més a més, el gènere, entès com a classificació simbòlica de les obres, suposa un 

avantatge considerable pel que fa al procés d‘estandarització. No solament s‘estandaritzen 

els continguts, les trames i, com no, els personatges (objecte d‘estudi d‘aquest treball) sinó 

que, amb l‘estandarització del procés productiu i del procés divulgatiu, la tasca de les II.CC 

esdevé un sistema estàtic de creació i distribució de contingut que, al marge de les línies de 

la creativitat i la innovació, s‘assenta en un prototip establert per a desenvolupar producte 

cultural. Dit d‘una altra manera, les II.CC necessiten dels gèneres, i de la seva capacitat 

simbòlica, identificativa i classificadora per a enquadrar els productes cultural i, a l‘hora, 

assegurar una recepció positiva d‘aquestos productes. Els gèneres, contemplats des del punt 

de vista industrial, són els engranatges necessaris on tenen cabuda la reproductibilitat 

tècnica, l‘estandarització de continguts i d‘altres processos característics de les II.CC, a 

saber, la serialitat, la repetició i les pròpies narratives transmediàtiques. El gènere, al cap i a 

la fi no és més que ―un tipo de creación simbólica, un fenómeno estético que solo puede 
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darse dentro de unas condiciones de producción e intercambio que garanticen la 

proyección social‖ (Godoy y Rosales, 2006:82).  

 

VI.5 LA TELENOVEL·LA COM A GÈNERE TEXTUAL 

  

 Els gèneres, com hem pogut observar, es composen d‘una sèrie de característiques 

constants que els caracteritzen i faciliten la seva identificació. És, doncs, una recurrència 

temàtica constant que, recolzada per una projecció determinada i una reproductibilitat 

tècnica similar, composen iconografies similars fàcilment identificables.  

 

 El gènere és, per tant: ―la combinación de determinadas regularidades‖ (Ryan 1979: 

262 en Tous, 2010). Se‘ns parla de combinació perquè no podem entendre el gènere com 

una única manifestació particular d‘una característica concreta. Més bé, per a entendre el 

gènere es necessita una combinació de diverses característiques, que, unides, configuren 

una realitat interpretable i permeten l‘agrupació classificatòria d‘obres.  

 

 La televisió, davant d‘aquestes afirmacions envers el gènere, actua com un vertader 

motor pel que fa a la creació dels mateixos. Gràcies a les seves característiques semàntiques 

i a la versatilitat dels productes culturals que es difonen a través d‘ ella, la possibilitat de 

crear i recrear continguts genèrics esdevé un repte per a la pròpia producció. 

 

 Les característiques que mencionem permeten, per una banda, conjugar les 

possibilitats dels gèneres, combinant-los entre sí, hibridant-los, mesclant-los, fet que recolza 

la creació constant de nous formats que no deixen de ser combinacions premeditades de 

gèneres establerts. Aplegats a aquest punt, hem d‘entendre que les múltiples possibilitats 

combinatòries que ens presenta el mitjà televisiu fomenten la confusió pel que fa a la 

pròpia essència del gènere i genera un debat envers els vertaders gèneres i els formats que 

d‘aquestos han sorgit. El format no és més que la representació tècnica que adquireix el 

missatge televisiu, però, front a la constant hibridació de gèneres i el triomf de nous 

formats associats a aquestes noves tendències, és difícil establir on estan els límits entre 

gènere i format. 
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La televisió, per les seves característiques és un dels mitjans de comunicació més 

dinàmic i evolutiu. Amb l‘arribada dels canals genèrics i temàtics, les pròpies cadenes de 

televisió fomenten una evolució i una mutació de les instancies productives de la industria 

televisiva. Amb el creixement vertiginós de nous formats i noves temàtiques, la televisió es 

manté receptiva a l‘adaptació dels mateixos i complica l‘estudi del gènere televisiu, en tant 

en quant la seva classificació és realment controvertida. Molts dels nous formats televisius 

esdevenen vertaders desafiaments per a la pròpia idea de gènere ja que sorgeixen d‘uns 

patrons establerts pertanyents a l‘essència del gènere però, la seva novedosidad, creativitat i 

caràcter l‘allunyen de poder-lo entendre com a tal.  

 

Diferenciem, doncs, gènere i format, per tal d‘evitar futures confusions. Entenem 

que la diferència fonamental entre aquestos termes recau en la relació natural entre ells. 

D‘un gènere determinat poden sorgir diferents formats que difonen el seu caràcter 

classificador. És possible, tenint en compte el grau d‘evolució constant dels formats 

televisius, que d‘una sèrie de formats determinats (recolzats per l‘èxit comercial i 

l‘acceptació de les audiències) pogués sorgir un gènere que acaparar les característiques 

pròpies del format. Siga com siga, i malgrat aquesta diferència que recau en la pròpia 

naturalesa d‘un i l‘altre, la diferència més evident entre els dos està bàsicament relacionada 

amb el mercat i el concepte d‘autoria. Un gènere ni es compra ni es ven. Es manté al marge 

de la lògica mercantilista perquè esdevé un intangible dins del qual tenen cabuda els 

productes culturals. El format, per la seva part, es ven i es compra, entenent-se com un 

producte més que, tot i pertànyer a un gènere concret, suposa una creativitat pròpia amb 

autoria, i la seva divulgació recau en els interessos econòmics tant de producció com de 

distribució. El gènere, per la seva part, pot tenir vessants, versions i tendències depenent 

del context en el que s‘estudia, però no és possible la seva comercialització, mentre que el 

format s‘ha d‘adquirir a través de transaccions que permeten la seva difusió.  

 

Centrant-nos en el caràcter de les telenovel·les, per ser aquestes el nostre objecte 

d‘estudi, hem d‘afirmar que segueixen nodrint-se d‘una classificació genèric pròpia, 

pertanyent a un gènere determinat. El sorgiment de la telenovel·la, del qual parlarem a 

continuació, mostra una sèrie de relats que presenten una nova estètica. Aquesta nova 

estètica, que sorgeix com quelcom apartat de la concepció artística tradicional i busca la 
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representació del saber popular pretén generar una identitat entre l‘espectador i la narració, 

en tant en quant s‘aproxima al món quotidià, a les vivències tradicionals.  

 

Tant la seva forma com la seva contextualització del dia a dia fomenta la seva ràpida 

acceptació i promou tota una industria al seu voltant, involucrant ficció, realitat, successos 

i/o quotidianitat. La involucració de diverses temàtiques prèviament no combinades junt a 

la gran acceptació del producte i la ràpida extensió del mateix, permeten parlar de la 

telenovel·la com un gènere, allunyat de qualsevol altre paraigües classificatori previ, 

demostrant la seva pròpia identitat, que la permet presentar-se com a gènere independent.  

 

 La telenovel·la és un gènere més vinculat a les II.CC ja que compta amb tres 

aspectes que contribueixen a la seva consideració genèrica: en primer lloc, la seva producció 

industrial, al marge dels formats; en segon lloc, la seva textualitat pròpia, que es 

característica, diferent i va suposar un tret innovador, diferent i, a l‘hora, necessari en el 

moment del seu sorgiment i, en tercer lloc, les expectatives de les audiències, és a dir, la 

seva capacitat per a penetrar en generacions senceres, públics dispersos i diversos i 

consolidar-se com un gènere a través de la pròpia demanda, recolzada per una necessitat 

social que va saber cobrir. Donar-li el títol de gènere a la tradició telenovel·lesca suposa la 

determinació de cóm com fer un producte, què contar i com contar-lo (Mazziottoi 

1996:32-35). 

Davant aquest debat envers la lícita classificació de gènere en la telenovel·la sembla 

indispensable recórrer a Todorov i les seves classificacions envers els gèneres. Todorov cita 

dins de productes literaris massius a aquells que per la seva especificitat poden definir-se 

com a gèneres. Dins d‘aquesta premissa inicial, ens permetem entendre la telenovel·la com 

un gènere ja que assumeix les dos característiques essencials que establia Todorov al seu 

assaig Los géneros del discurso (1978)  Si tenim en compte la primera afirmem la persistència de 

la telenovel·la amb la posada en escena d‘una propietat discursiva, a saber, relats quotidians 

propis dels melodrames i dels fulletins que la precedeixen, amb històries caracteritzades per 

un principi, una trama i un desenllaç (moltes vegades sucumbit a la repetició, a la 

estereotipació, fruit del procés d‘acceptació i demanda del propi receptor) amb caràcter 

narratiu i una sèrie de característiques ben vinculades a la seva identitat: històries familiars 

carregades de drama, desgracies, trames incestuoses, enveges, relacions amoroses 



La dona fatal en la telenovel·la 

 179 

condemnades al fracàs o amors prohibits que mereixen una lluita sobrehumana per a 

triomfar en un context obstaculitzador, entre altres. D‘altra banda, la telenovel·la pateix un 

procés de codificació en tant en quant adquireix forma en un context determinat, en 

entorns i personatges de fàcil identificació, buscant trets significatius del dia a dia del 

receptor per tal d‘aconseguir que l‘acceptació i comprensió siguen fàcils i adequades, 

respectivament. La codificació adquireix sentit en un context determinat, on la propietat 

discursiva s‘assembla a un possible món paral·lel que, malgrat pertànyer a la ficció televisiva 

no s‘allunya massa del que podria passar en qualsevol de les vides del receptor (Todorov, 

1978). 

Aquest autor defineix els gèneres com: ―una agrupación de textos con propiedades 

comunes, una codificación de propiedades discursivas, codificación históricamente 

constatada‖ i sosté que ―cada época tiene su propio sistema de géneros, que está en 

relación con la ideología dominante. Como cualquier institución, los géneros evidencian los 

rasgos constitutivos de la sociedad a la que pertenecen‖. La definició de Todorov envers els 

gèneres ens permet classificar la telenovel·la en un gènere ja que conté les propietats 

discursives codificades adequadament per a diferenciar-la al mig de la producció literaria-

narrativa A més, la segona definició sosté la importància del gènere en el context en el qual 

naix. Des d‘aquest punt de vista, hem d‘entendre la telenovel·la com una resposta a una 

societat cada vegada més fragmentada però que continua arrelades als valors tradicionals 

(entenguem que el naixement de la telenovel·la com a gènere es produeix a Amèrica Llatina 

en un context marcat per les necessitats de quotidianitat i reflex cultural d‘un poble).  

 

L‘expressió d‘una cultura popular a les trames d‘aquest gènere junt a la possibilitat 

d‘emmarcar-se en imaginaris reials, accessibles i familiars a l‘espectador corroboren la 

pertinència al títol de gènere per part de les telenovel·les. En definitiva, dins d‘aquest 

context, el gènere és, en essència, un principi de coherència textual i una forma de 

classificació que defineix una classe de discurs, una forma o estil de producció les marques 

de les quals poden ser identificades pels espectadors, que s‘adhereixen a aquesta estructura 

preestablerta.  

 

Edgar Morin, per la seva part, explica el gènere telenovel·la com una matriu de 

cultura popular i tradicional que es perpetua com a part integrant de la cultura de masses. 
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Aquesta afirmació fa referència al creixement en la producció de telenovel·la com a 

resposta a la evocació demandada per part de la població consumidora d‘aquest producte 

cultural. El consum de productes vinculats a la quotidianitat i al saber popular permeten, 

per una banda, l‘arribada a sectors massius, sense discriminació a priori de nivells 

socioculturals; és el gènere del poble, el que reflecteix una sèrie de realitats patents (moltes 

vegades portades a l‘extrem) que generen en l‘espectador-consumidor una sensació de 

assossec en el moment que percep les penúries aliena i oblida, si fa no fa, els seus propis 

problemes (Morin, 1966). Alguns teòrics han considerat la telenovel·la com el gènere de 

l‘alienació que facilita la manipulació per part dels mass media i minva la possibilitat de 

l‘espectador de ser subjecte actiu, convertint-lo en pur consumidor dels productes culturals. 

L‘evasió roman constant, els problemes de l‘espectador desapareixen, el consum de l‘èxtasi 

telenovel·lesc s‘apropia de la seva àuria i, de sobte, sent una plenitud que envolta tot el seu 

ser. En paraules de Morin (1967): ―La cultura de massas ha creado un poderoso relato de 

evocación mitológica‖.  

 

Altres teòrics han fet referència en la telenovel·la com a gènere i han exposat 

particularitats en la concepció genèrica d‘aquesta. Vílchez (1996) atribueix en la telenovel·la 

l‘etiqueta de ―text-gènere‖ ja que la propietat discursiva única i característica es combina 

amb la serialitat pròpia del producte. Segons aquest teòric, la vertadera essència que permet 

plantejar el caràcter de gènere en la telenovel·la recau en la serialitat del seu propi producte.  

 

El text, en aquest cas, actua com a discurs d‘un producte cultural que esdevé exitós 

gràcies a la seva entrega serialitzada. Oposant-se a aquesta teorització, Verón (1987) es 

refereix als gèneres com un ―sistema no arbitrari d‘ancoratges amb la matèria significant‖ ja 

que aquestos tenen certa estabilitat de continguts, defineixen un camp semàntic i un tipus 

de relació amb l‘espectador. Veròn, en contra de la versió de Vilchez que posa de manifest 

la serialitat de la telenovel·la com la característica que la permet considerar-se gènere, entén 

que la telenovel·la gaudeix d‘un contingut propi, repetitiu, amb una recurrència temàtica i 

uns patrons estètics determinats. Altres, com Escudero (1996) llancen una afirmació molt 

útil des del punt de vista de la productivitat i utilitat del gènere telenovel·la i ens parla de la 

telenovel·la com a ―gènere-producte‖ puig que pot ser analitzada des de dues perspectives 

diferents: en primer lloc, com un ―macro-funcionament discursiu‖per la seva 

caracterització ficcional televisiva i, en segon lloc com un producte immers en la lògica de 
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la producció del mitjà audiovisual televisiu, construint un ―contracte‖ mediàtic amb 

l‘espectador. Aquesta última fórmula plantejada per Escudero ens aproxima a la continuïtat 

com a recurs potencial de la permanència i fidelitat de les audiències a un suport televisiu 

concret. La serialitat, com a una de les característiques més significatives de les telenovel·les 

beneficia en gran escala a la televisió, la qual firma a priori un contracte d‘assistència mútua 

amb l‘espectador i s‘assegura que el seu producte, degut a la vinculació i la implicació que 

desperta en l‘espectador, serà consumit dia rere dia, a la mateixa hora i, quasi segur, des del 

mateix sofà, mentre dura l‘emissió del serial (Escudero, 1996). Així, doncs, es reutilitza 

l‘argument de la serialitat plantejat per Vilchez (1996) per a afirmar la correcta pertinència 

de la telenovel·la a la concepció de gènere. 

 

Cal entendre, a més, la importància patent que absorbeix la classificació de 

telenovel·la com a gènere si tenim en compte la seva extensió territorial. Si recordem la 

diferència entre gènere i format, vegem que el concepte de telenovel·la s‘ha exportat des 

d‘Amèrica Llatina a totes les parts del món. Però, el que s‘ha exportat ha estat la idea, el 

concepte essencial que conjuga la quotidianitat amb l‘amor i el desamor, les particularitats 

narratives que configuren la realitat de la telenovel·la. Aquest ―concepte‖ de producció 

televisiva, aquesta manera de reflectir la realitat i divulgar-la a través de la televisió ha estat 

un estil d‘actuació que ha traspassat fronteres, pel seu caràcter proper i acceptat per les 

audiències. No ha hagut cap negoci de propietat, cap transacció que hagi donat autoria a 

l‘estil Més bé, es tracta d‘un intangible, d‘un imaginari creatiu que ha sigut capaç d‘exportar-

se per ell mateixa arreu del món. En contra, han sorgit formats determinats, maneres 

diferents d‘enfocar les línies inicials i fins i tot caracteritzacions pròpies de telenovel·les 

existents. Aquestos formats, que retroalimenten al gènere telenovel·lesc suposen una 

avantatja més en la consolidació del gènere, en tant en quant demostren i posen de 

manifest la seva acceptació i l‘expectació que és capaç de generar.  

 

La telenovel·la, entesa per tant com un gènere televisiu, forma part de la dinàmica 

cultural d‘una societat en concret i, per això mateix, gaudeix d‘una finalitat comunicativa (o 

bé, mediàtica) ja que la seva essència s‘emmarca a l‘interior d‘un sistema de producció 

concret, reproduint els esquemes culturals establerts i, a l‘hora, atenent a les lògiques de 

consum pertinents.  
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La base en la que es sustenten la telenovel·la és el melodrama tradicional, en el qual 

introdueix una estètica basada en l‘imaginari popular, la quotidianeïtat i el dia a dia dels 

personatges. D‘aquesta manera, la telenovel·la deixa enrere les qüestions associades a 

creació d‘una estètica pròpia i es nodreix del saber ja existent per a caracteritzar la seva 

essència amb una finalitat que consisteix en el reconeixement de la seva pròpia realitat.  

 

Amb aquesta afirmació fem referència a la manera en que el producte televisiu en 

qüestió assumeix un caràcter realista pel que fa a la temporalitat, malgrat que el dramatisme 

i l‘exaltació de les trames narratives allunyen l‘essència de la telenovel·la de la realitat patent. 

En definitiva, la telenovel·la, sota una aparença de temporalitat lineal i d‘escenes 

quotidianes de vegades fins i tot realistes, introdueix el to dramàtic al discurs narratiu, 

seguint una línia comunicativa que manté la tensió i fomenta, al mateix temps, el caràcter 

serialitzat del producte televisiu.  

 

Amb la consolidació de la telenovel·la ens trobem amb un canvi de paradigma pel 

que fa als continguts tradicionals dels productes culturals. La seva intencionalitat consisteix 

en plasmar accions, romanços i passions a un públic no lector. És aquesta característica la 

que li permet la pertinència a la ―cultura popular‖ que, a l‘hora, permetrà desenvolupar un 

procés que passarà d‘allò popular a allò massiu. Seguint els arguments de  Martín Barbero 

(1996),aquest gènere televisiu està directament vinculat amb la indústria cinematogràfica i 

radiofònica. A través de la circulació d‘aquest producte cultural, es construeix una de les 

modalitats de l‘imaginari llatinoamericà, la qual constitueix: ―un lugar de llegada de una 

memoria narrativa y gestual popular, y un lugar de emergencia de una escena de masas esto 

es, donde lo popular comienza a ser objeto de una operación de borradura de las fronteras 

que arranca con la constitución de un discurso homogéneo y una imagen unificada de lo 

popular, primera figura de las masas‖ (Martín Barbero, 1996).  

En aquesta línia, considerem que la cultura de masses és un model cultural i que la 

telenovel·la no és més que un producte d‘eixa cultura ja que fomenta la comunicació entre 

allò reial i allò imaginari i desenvolupa un model de reproducció social fruit de 

l‘exteriorització de la quotidianitat de l‘espectador. Aquest tret dona lloc a la interacció 

social entre producte i consumidor que no deixa de prescriure rols individuals i en grup que 

beneficien l‘acceptació, per una banda, i la identificació i participació activa, per l‘altra 

(Martín Barbero, 1996). 
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Amb aquesta forma i aquesta facilitat per a incorporar l‘element quotidià als seus 

significants, la telenovel·la aconsegueix aplegar a diferents públics i promou una indústria 

audiovisual que alimenta la cultura de masses, fruit de la necessitat humana d‘identificació.  

 

En paraules d‘Edgar Morin (1993): “la mayoría de los hombres reclama, una razón 

mayor de imaginario cotidiano para poder vivir". Direm doncs, que la possibilitat de trobar 

a la pantalla televisiva trets que escenifiquen el dia a dia d‘un personatge trivial i que 

aquestos trets siguen susceptibles de sentir-se en les carns pròpies de l‘espectador fomenta 

la disposició de la massa davant del gènere telenovel·lesc.  

 

En conclusió, hem de contemplar l‘evidència que, si la telenovel·la considerada un 

gènere televisiu ha de respondre a la manera, el contingut i la posta en escena d‘aquest 

contingut. En aquest sentit, la telenovel·la com a gènere de les II.CC ha de tenir en compte 

tres aspectes: la seva producció industrial, la seva textualitat (tant diegètica com 

extradiegètica) i la expectativa de les audiències (Mazziotti, 1996).   

 

VI.5.1. Cap a una definició de telenovel·la 

Parlar de telenovel·les a nivell quotidià pot entendre‘s com parlar de soap operes o 

serials televisius amb unes característiques concretes i una ubicació territorial determinada. 

El terme ―telenovel·la‖ és el que s‘utilitza per a referir-se a l‘ Amèrica Llatina a eixe tipus de 

serials, tot i que més avant vorem les diferències bàsiques entre un i altre terme.  

La producció televisiva a Amèrica Llatina es basa, fonamentalment, en la creació de 

telenovel·les, fruit del gran èxit i acceptació que aquestes han tingut arreu del món. Algunes 

definicions la caracteritzen com: ―un producto de consumo, un género de entretenimiento 

audiovisual, un vehiculo de creación destinado al entretenimiento colectivo‖ (que ha 

aconseguit sobreviure convertint-se a sí mateixa com ―una tradició, una costum, un estil de 

vida‖ (Cueva, 1998:7). Lataban (1995:7) les defineix com ―una representación selectiva de 

una combinación de situaciones, son secuencia de situaciones, serie e interacciones entre 

ciertos actores, que en conjunto dan la impresión de movimiento social, de curso histórico, 

de acontecer en el tiempo y en el espacio‖. 



Capítol VI 

 184 

Mazziotti (1996:17) es refereix en les telenovel·les com el producte de fabricació 

més constant reconegut i ens diu d‘elles que ―que tiene técnicos con mayor oficio y 

profesionalidad, el que genera mayores réditos y casi el único que circula 

internacionalmente‖. Carvajal i Molina (1999), per la seva part, apunten unes 

característiques molt significatives de la telenovel·la i ens diuen que ―la telenovel·la es un 

género de la industria cultural en el cual se debe tomar en cuenta tres aspectos: su 

producción industrial; sutextualidad y las expectativas de las audiencias‖. La definició de 

Martín Barbero i Rey (1999) consideren que la cultura de masses és un model cultural i que 

la telenovel·la és un producte d‘aquesta cultura ja que dona peu a ―la comunicación entre lo 

real y lo imaginario, desarrollando una reproducción e interacción social al presentar a 

través de diferentes mensajes lo que la gente hace‖.Aquest és el motiu pel qual les 

mediacions de la telenovel·la es produeixen en esferes productores de significats, com 

poden ser institucions, escoles, barris, famílies, etc. (Carvajal i Molina, 1999).   

Desprès d‘haver contemplat una breu panoràmica envers les definicions que se li 

poden donar al terme telenovel·la, podem assenyalar que les telenovel·les, que no deixen de 

ser, en essència, novel·les filmades per a ser televisades de manera serialitzada, configuren 

un gènere que va nodrint-se a sí mateix ja que s‘aprofita de tot aquell que pot reciclar 

d‘altres gèneres. La telenovel·la, gràcies a la seva adaptació i fàcil assimilació aconsegueix 

traspassar els seus propis límits, tot i heretant de manera directa o indirecta algunes 

propietats fonamentals d‘altres gèneres, a saber, de la música, el teatre, els mites. 

 

 

VI.5.2. Característiques de la telenovel·la 

 

A l‘hora de plasmar quines son les característiques més representatives de la 

telenovel·la ens trobem amb una àmplia bibliografia al respecte ja que, si bé no han estat un 

tema d‘anàlisi en profunditat fins els últims anys, des de sempre ha interessat la telenovel·la 

des del punt de vista de l‘estructura i la caracterització de la mateixa. Bàsic és tenir en 

compte que el melodrama es recolza en l‘estructura clàssica de la retòrica, fet pel qual es 

presenta seguint els patrons tradicionals d‘introducció, corpus i desenllaç. Segons ens afirma 
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Lataban, la telenovel·la funciona seguint una línia de presentació molt senzilla però que 

permet la fàcil interpretació:  

 

El melodrama se basa en cuatro elementos básicos, que son el 

miedo, el entusiasmo, la lástima y la risa, que en su conjunto dan 

como resultado sensaciones terribles, excitantes, tiernas y burlescas. 

Los personajes a interpretar estas emociones son básicamente 

cuatro: la víctima, el traidor, el justiciero y el bobo, quienes al unirse, 

le dan vida a los géneros de la novela negra, la epopeya, la comedia y 

la tragedia. (Lataban, 1995:54).  

 

Cueva (1999), per la seva part, apunta a que la telenovel·la es caracteritza per 

recolzar-se damunt quatre pilars fonamentals que son: la continuïtat, el melodrama, la 

passió com a eina d‘exaltació i la conclusió o final. Mazzioti (1996) contempla una 

afirmació que resumeix de manera molt breu i concisa una característica fonamental de la 

telenovel·la com a gènere: ―La telenovela tiene la capacidad de cambiar las reglas, adaptar, 

parodiar y continuar siendo una novela‖ 

 

Desprès de la revisió bibliogràfica pertinent i de l‘anàlisi d‘una mostra considerable de 

peces telenovel·lesques, ens atrevim a plasmar la nostra pròpia classificació envers les 

característiques de la telenovel·la: 

 

 La serialitat: Les telenovel·les es transmeten per fragments, amb un total de 

capítols que pot oscil·lar des dels vint fins als dos –cents cinquanta, 

aproximadament. La duració d‘aquesta serialitat dependrà de les possibilitats de la 

trama, i l‘èxit de la mateixa.  

 

 Temàtica: Els temes que donen sentit a la gran majoria de les telenovel·les giren al 

voltant de les històries d‘amor i desamor. Així, la temàtica principal en les 

telenovel·les analitzades deriva d‘una situació d‘amor impossible, un amor prohibit 

per diferències socials o racials o bé un amor no correspost. Al voltant de la relació 

amorosa, siga quin siga el seu caràcter inicial, es configuren una sèrie de sub-temes 

entre els quals sorgeixen noves però secundàries històries d‘amor, normalment 
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interpretades per personatges secundaris, els quals obtenen d‘aquestos temes 

secundaris el seu propi protagonisme dramàtic en l‘obra; pràcticament totes les 

situacions giren al voltant de la vida afectiva i posen de manifest amors frustrats, 

romanços turmentosos, relacions d‘odi, venjança, crims passionals... A més, els 

temes telenovel·lescs solen implicar-se amb la causa social, bé siga a través del 

reflex de la desigualtat social, la misèria front a la riquesa, la classe o la bondat front 

a la maldat. Així doncs, el maniqueisme, la polarització del bé i el mal s‘implica en el 

tema fins al punt que és la característica que dóna sentit a l‘evolució de la trama. A 

més a més, els temes de les telenovel·les són renovables, és a dir, es pot contar la 

mateixa història moltes vegades canviant el repartiment i adaptant-lo als temps i a 

les necessitats. Aquesta repetició temàtica recolza el caràcter serialitzat de les peces 

a l‘hora que suposa l‘acceptació de la temàtica telenovel·lesca com una característica 

més, aferrada a l‘essència del propi gènere.  

  

 El caràcter efímer: Les telenovel·les necessiten d‘un temps d‘exposició per part 

del telespectador, d‘una inversió diària, d‘un clixé que s‘encarrega de dia rere dia 

mantenir a les audiències fidels davant del televisor. Tot i l‘esforç diari que ha de 

dur a terme l‘espectador, es consumeixen ràpidament, prompte caduquen i 

s‘obliden, no profunditzen. En paraules de Cueva,(1998:19) la telenovel·la no és 

més que ― un rumor, un chisme que una vez contado necesita de ingredientes 

adicionales para continuar en circulación‖ 

 

 Principi i final definits: Una telenovel·la, a diferència d‘una soap opera o un serial 

necessita establir un principi i un final previs a la seva emissió. Quan comença a 

emetre‘s una telenovel·la s‘ha de mantenir concís el principi, punt que generarà en 

l‘espectador totes les expectatives que sentirà al llarg del relat dramàtic. A més, amb 

l‘evolució dels capítols, la telenovel·la ha de demostrar que totes les seves trames 

van encaminades a un final definit prèviament, que ha se ser, a l‘hora. Un final que 

assimile les expectatives prèvies que s‘ha generat el telespectador.  

 

 Personatges protagonistes: La telenovel·la necessita de personatges estrelles o 

principals que alimenten la passió que transcorre en els seus capítols. A través d‘un 

personatge atractiu al públic, normalment, es creen vincles d‘unió, de complicitat 
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entre aquest protagonista i l‘espectador, que acabarà recolzant-lo en totes les seves 

accions i justificant tots els seus mals actes. Normalment aquestos personatges 

assumeixen els rols estereotipats tradicionals: un jove ric, una jove pobra (o a la 

inversa), una mare malvada, una sogra roïna, un capatàs fidel a algun d‘aquestos 

personatges i una criada xerradora i graciosa que dona un toc d‘humor a aquest 

gènere televisiu.  

 

 Relació amb el món de les llegendes: Encara que en Espanya aquest factor no 

s‘ha viscut tan fortament, a l‘Amèrica Llatinen les telenovel·les conserven una 

relació molt estreta amb la cultura de contes de misteris i llegendes. Per aquest 

motiu, a sovint trobem trames familiars enredades, fills que ignoren el seu passat, 

canvis en els naixements, germans bessons separats al nàixer, enganys... Aquesta 

relació amb el món dels contes i llegendes s‘ha extrapolat al món dels mites i a 

sovint és fàcil trobar referències mitològiques a vamps o dones fatals (objecte 

d‘estudi d‘aquesta investigació), verges o dones angelicals o referències directes al 

mite d‘Edipo.  

 

 El secret: La telenovel·la tendeix a jugar amb un secret com a estratègia per a 

produir l‘efecte de la intriga. Les normes narratives que estem comentant permeten 

encadenar les revelacions d‘aquest secret de tal manera que l‘avanç en el 

descobriment d‘aquest siga directament proporcional a l‘avanç en la trama 

melodramàtica. Aquest secret es desvela en un conjunt de situacions clímax, que 

suposen els moments de més audiència de les telenovel·les. Segons Escudero 

(1996:17): "El secreto es entonces una dimensión interactiva del formato porque 

construye simultáneamente sujetos y espectadores, y se inscribe en el interior de 

una de las estrategias narrativas clásicas como es el caso de la revelación que 

permite muchos de los desenlaces ficcionales". Cal remarcar un tret nou en les 

trames melodramàtiques: la primera tradició telenovel·lesca mostrava secrets 

predicibles, quan aplegaven els moments clímax, l‘espectador estava quasi segur de 

quin seria el desenllaç. No obstant això, en l‘actualitat, la tendència busca la 

revelació de secrets en moments no predeterminats i, a l‘hora, amb secrets que no 

responguen a la intuïció de l‘espectador. D‘aquesta manera s‘aconsegueix potenciar 
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el sentiment d‘intriga, ja que al trencar les expectatives de l‘espectador, es generen 

nous vincles d‘espera i misteri entre la trama i el telespectador.  

 

 El final feliç: El final feliç és, tal vegada, la característica més arquetípica de la 

telenovel·la. Heretada directament del conte tradicional, la trama telenovel·lesca 

acaba posant a cada personatge en el seu lloc, en funció de com haja estat la seva 

actuació. Podríem parlar de l‘entrada en joc del l‘equilibri natural que permet el 

triomf de l‘amor i dels que han estat bondadosos i castiga i condemna a aquells 

personatges que han actuat moguts per l‘avarícia, l‘enveja o la crueltat. 

L‘espectador, que dia rere dia ha seguit la vida d‘aquestos personatges espera que 

tot acabe en l‘ordre preestablert i que triomfem els seus ―aliats‖ (diguem aliats 

perquè el telespectador firma un pacte gregari amb els personatges bons i s‘alia amb 

ells fins al final de la trama). Normalment, aquestos finals feliços son obligatoris i 

solen manifestar-se a través de bodes, encontres, abraçades, festes, tots ells 

altament reiterats i reconeguts pels telespectadors. 

 

 Immutabilitat dels personatges: El fet que els personatges siguen redundants, 

estàtics, que no varien la seva personalitat al llarg de la trama facilita d‘acceptació 

per part dels públics. A més, els personatges rígids permeten la identificació i la 

ràpida comprensió de la natura narrativa de la telenovel·la. Aquest maniqueisme a 

través del qual podem identificar ràpidament el caràcter de cadascun del 

personatges suposa la polarització del bé i del mal, tant pel que fa a la classificació 

dels personatges com pel que fa a les trames oposades. No obstant açò, les 

telenovel·les dels últims anys s‘allunyen en part d‘aquesta polarització radical en la 

personalitat dels personatges i busquen nous rols interpretatius en els quals el 

caràcter i la pertinència a un grup s‘entenen com quelcom més dinàmic. Entenem, 

doncs, que la tendència s‘allunya cada vegada més del caràcter estàtic dels 

personatges i busca reflectir personatges amb caràcters nous, que juguen a 

intercanviar rols i posicions en funció de l‘evolució de les trames narratives.  

 

 La funció de record: Puig que les telenovel·les gaudeixen de molts capítols i no 

sempre l‘espectador ha estat vinculat cada dia amb el serial, sembla necessari utilitzar 

una sèrie de recursos retòrics amb la intenció de facilitar el record de les trames 
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prèvies i, a l‘hora, permetre a nous adeptes conèixer les situacions anteriors que han 

derivat en el punt actual. Per tal de dur a terme aquesta funció de record, s‘utilitzen 

anàfores, catàfores i reiteracions que d‘una manera molt subtil ens permeten 

refrescar fàcilment la memòria i estar al corrent del total del melodrama.  

 

 

 El discurs: Pel que fa al discurs o contingut narratiu de la telenovel·la és ben 

senzill identificar-ne tres fonamentals: En primer lloc, el discurs personal, és a dir, 

el discurs que deriva de la vida dels personatges, els seus sentiments, les seves 

relacions amb els altres, les seves pors i les seves intencions. Aquest discurs és ben 

fàcil d‘identificar, ja que suposa la part més significativa de la història i la més 

senzilla i fàcil de comprendre. En segon lloc, trobem el discurs de classe o 

pertinència a un grup social. Es tracta d‘aquell discurs més subliminal que conté 

vinculacions indirectes amb la classe social. S‘implica en les convencions 

tradicionals i busca remarcar quines continuen sent les diferències fonamentals 

entre uns i altres. En tercer lloc, el discurs moralitzador o educatiu: normalment 

es fàcil identificar una sèrie d‘implicacions que fan referència a les bones maneres, a 

la bondat, a l‘actitud i que jutgen la mala conducta, els mals actes i la mala fe. 

Aquest discurs busca la manera de socialitzar, si escau, part del públic, mostrant-li, 

de manera quotidiana quins son els paràmetres morals que dirigeixen la societat en 

que vivíem. Caldria fer menció a la importància que ha tingut la telenovel·la en 

molts països pel que fa al procés d‘educació i socialització 

 

 

VI.5.3.Antecendents històrics de la telenovel·la 

 

Les primeres telenovel·les sorgeixen com una adaptació de la cultura impresa: la 

telenovel·la troba els seus primera antecessors en els fulletons i les novel·les per lliurament 

decimonòniques dels principals periòdics i, més recentment, en el segle XX, en les 

fotonovel·les, que eres fotomuntatges amb actors reals que, tot i recolzant-se en un text 

mínim, duen a terme una història, normalment de romanços i amorosa, i era subministrada 

amb una temporalitat estipulada als lectors.  
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Tot i trobar antecessors d‘aquest gènere televisiu a la cultura impresa, podríem 

afirmar que l‘antecedent més íntim de la telenovel·la és la radionovel·la del segle XX. 

Seguint la idea de Carvajal i Molina (1999) al seu article Trayectoria de la telenovela 

latinoamericana, podem encaixar els orígens d‘aquest gènere a l‘any 1790 en França i 

Anglaterra amb les representacions populars preses de les formes i models dels espectacles 

de fira en els quals, el tema a escenificar depenia de la literatura oral de la religió, entre els 

quals destaquen contes de por, misteri i relats de terror. Uns anys desprès, i ja dins del segle 

XIX sorgeixen els fulletons, que suposaran el patró del qual es nodriran les telenovel·les 

posteriors.  Villanueva, al seu article Minas de oro: El melodrama, la telenovela en América y su 

nacimiento en México (1998:12) apunta que:  

 

Este género literario de origen francés, se inició con la publicación 

en el diario Le siècle de la traducción —como pliego suelto— de El 

lazarillo de Tormes Los principales exponentes de esta forma 

narrativa fueron, entre otros, Eugene Sue, Dumas (padre), Dickens y 

Balzac. Las històrias rebosaban intriga, romance y suspense lo que 

atrapaba el interés de los lectores, que las seguían diariamente para 

conocer el final. 

  

La publicació d‘aquestos plecs com a suplement dels periòdics suposaren un èxit 

entre els escassos lectors de l‘època que esperaven ansiosos la següent entrega per a 

continuar gaudint de les històries. Davant d‘aquesta situació en la que predominava la 

intriga i la espera comença a valorar-se en el negoci cultural les avantatges que suposa la 

serialitat, tot generant un imaginari d‘intriga i suspens entre els públics que romanies fidels 

als lliuraments per part del periòdic.  

 

L‘èxit dels fulletons va ser tan gran que prompte les empreses editorials van veure 

en aquestos la manera de rendibilitzar les seves tirades i buscaren en la difusió d‘aquestes 

sagues, la manera de fidelitzar lectors i, a l‘hora, aplegar a nous clients potencials que 

esperaven amb ànsia la impressió de noves històries. 

 

Des de la invenció per part de Guttemberg de la impremta al segle XV i amb el 

creixement notable de l‘alfabetització, gràcies a la facilitació de l‘accés a les lletres i els nous 
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sistemes d‘escolarització, l‘oralitat que tant havia significat al llarg de la història comença a 

perdre importància en el dia a dia i el paper va consolidant-se com el suport privilegiat per a 

crear i transmetre tant el saber culte com el popular. Davant aquest canvi de consciència 

social, l‘oralitat perd la seva rellevància, quedant restringida a les capes més baixes de la 

societat i a l‘entorn rural. No obstant això la situació canviarà radicalment amb la invenció 

de la ràdio, la qual, permetrà la conquesta de nous espais d‘expressió i gràcies a la seva 

ràpida expansió i gran acceptació, es consolidarà com el suport idoni per a la transmissió 

literària.  

 

Davant la nova situació, sorgeix el gènere de la radionovel·la, sobre els anys 

quaranta i cinquanta definida com un relat dramatitzat difòs per capítols a través de les 

ones de la ràdio. La radionovel·la assola la seva herència directa de la novel·la per 

lliuraments i, sobre tot, del fulletó. Dins de la radionovel·la podem considerar el radioteatre 

com un subgènere d‘aquest. Bàsicament es tractava del mateix sistema de difusió amb la 

diferència que en aquest, els continguts eren llegits i es corresponien amb obres teatrals 

conegudes o, fins i tot, guions de pel·lícula. Ja en la primera dècada del segle XX la ràdio 

nord-americana comença a generar drames quotidians, contes amb la mateixa línia narrativa 

que els fulletons dels periòdics i, fins i tot, guions de teatre que seran adaptats al format 

radiofònic. El resultat d‘aquest desenvolupament ràpid dels continguts radiofònics no va 

ser inherent als anunciants que van veure en aquesta nova expressió diària la possibilitat 

d‘aplegar de manera directa als seus públics potencials. Així doncs, a principis de la dècada 

dels trenta, molts anunciants comencen a interessar-se pels patrocinis d‘aquests programes 

per tal de promocionar els seus productes i augmentar les seves ventes. Van ser les 

empreses de sabó i detergents les que més s‘interessaren en aquest segment del mercat 

publicitari i fruit d‘aquest interès començaren les primeres segmentacions en els serials per 

a incloure anuncis dels citats anunciadors. Aquestos productes anaven dirigits, 

fonamentalment, al sector femení que, en aquella època, era  l‘encarregat per imposició de 

les tasques domèstiques. Les ames de casa escoltaven la radionovel·la mentre duen a terme 

les seves tasques i, a l‘hora, estaven predisposades a escoltar els anuncis d‘eixes marques 

que començaven a donar les primeres petjades a l‘entramat publicitari que, amb els anys, 

explotaria fins  la sacietat aquestes tímides accions comercials de principis de segle.  
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Aquest format radiofònic tan ben acceptat entre els radiooients va ser copiat 

literalment amb l‘arribada de la televisió. S‘extrau la part discursiva d‘aquest nou format i 

se‘l dota d‘imatge amb totes les possibilitats que suposa aquest avanç revolucionari. Podem 

dir, doncs, que les anomenades “soap opera‖26 nord-americanes simplement van prendre les 

radionovel·les i les van adaptar al format televisiu, sense que aquestes patiren cap canvi 

significatiu. Villanueva (1998) assenyala que la majoria dels estudiosos del gènere televisiu 

consideren les soap operas desenvolupades a meitat dels segle XX als EUA els orígens més 

clars de les telenovel·les, malgrat que d‘altres opinen que el pas en la telenovel·la deriva de 

la radionovel·la i el fulletó directament. 

 

VI.5 3.1 Característiques de la soap opera: 

 

Les característiques bàsiques de les primeres soap operas americanes estaven 

directament lligades a les arrels que havien deixat les radionovel·les prèvies. Molts teòrics 

les consideren narracions obertes que mai acaben, fruit de la tendència arbitrària en la seva 

planificació, tret característic que les diferència de la telenovel·la. Els guionistes elaboraven 

un pla inicial en el que sorgien una o diverses històries entrellaçades de les quals anaven 

extraient-se trames i subtrames en funció de l‘èxit d‘aquesta. Així doncs, aquestes 

produccions podien estar anys emetent-se, sense patir interrupció. (Lataban,1995). Un 

exemple clar d‘aquest desenvolupament el podem trobar a la producció americana The 

Guiding Light,27que va romandre setanta-dos anys en antena, amb una emissió de més de 

quinze mil capítols. Aquest llargmetratge de producció televisiva va trobar els seus 

competidors a Anglaterra on, anys desprès, al voltant dels seixanta es va introduir la 

telenovel·la Coronation street, que era difosa per ITV i encara continua en emissió, desprès de 

més de set mil cinc-cents capítols.  

 

                                            
26 Cal entendre la traducció literal del terme com ―soap‖: sabó o detergent i ―opera‖ com melodrama 
romàntic de gènere musical i la combinación dels dos com el musical del sabó, tot relacionant-se amb els 
anunciants que patrocinaven els primers espais tant radionovelescs com telenovelescs. (Lataban, 1995).  
27 Aquesta producció nord-americana ha guanyat seixanta nou premis Emmy i,a més, ha estat inclosa en el 
llibre Guinnes dels rècords. Cal remarcar la seva aparició com un exemple clar que ens permet identificar la 
relació directa entre les radionovel·les i les soap operes posteriors. En aquest cas, The Guiding Light va passar de 
ser emesa per NBC ràdio a les pantalles de CBS televisió, demostrant així la vinculació entre els continguts de 
les radionovel·les i les telenovel·les.  
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Una altra característica d‘aquestes soap operas o serials televisius la trobem en el 

contingut. No es dona massa importància al relat d‘una història concreta, amb principi i 

final, sinó que es centren en el desenvolupament quotidià de la vida dels personatges. Així 

es facilita la possibilitat d‘ampliar contingut en cas de tenir audiència puig que la trama no 

està marcada per un fil conductor principal, sinó que entrellaça les situacions dels distints 

personatges que hi apareixen.  

 

Fruit de l‘absència d‘una trama principal al voltant de la qual gira la producció 

televisiva, no existeixen personatges o estrelles principals, sinó que els personatges solen 

tenir importàncies paral·leles al mig de la història amb la intenció de facilitar l‘estirament o 

retall dels capítols. Observem, doncs, com els personatges naixen, creixen, es casen, 

triomfen i moren, responent a qüestions cronològiques allunyades de necessitats del guió 

(Terán, 2000).  

 

L‘emissió de les soap operas es solia dur a terme en tira diària, és a dir, seguint la 

tècnica de producció que consisteix en oferir el mateix programa tots els dies, normalment 

en jornades laborables. Aquest fet condicionava els ritmes de producció que resultaven ser 

especialment intensos.  

 

Un altre element que caracteritza a les soap operas o serials televisius es que solien 

concebre per a ser emesos en day time, fet que explica perquè solien ser produccions de baix 

cost en comparació a d‘altres produccions que estaven destinades al prime time i que 

necessitaven més inversió en ficció degut al major consum per part de les audiències. En 

l‘actualitat existeix una tendència generalitzada a produir serials televisius per al prime time 

que apareixen i desapareixen en funció de l‘audiència enregistrada.  

 

VI.5.3.1.1.Particularitats narratives 

 

Les trames dels serials televisius o soap operas es mantenen obertes capítol rere 

capítol,és a dir, existeix una relació directa entre cada capítol fet que manté la intriga i el 

suspens i accentua la dependència de l‘espectador a l‘hora de continuar amb el consum 

d‘aquest producte televisiu. Aquesta característica es diferència de les series, que són 
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autoconcloents i presenten trames que comencen i acaben en cada capítol tot i mantenint 

els mateixos personatges i contextos però oferint en cada emissió una història diferent, una 

aventura o un cas particular que pateixen els protagonistes. El manteniment de la trama en 

els serials el converteix en un producte amb molta capacitat de fidelització que prové de la 

horitzontalitat de les històries narrades i assumeix la tècnica del suspens.  

 

Una altra característica fonamental en les soap operas son els eixos temàtics que 

ostenta; normalment s‘identifiquen dos eixos fonamentals: el que apel·la directament als 

sentiments i històries d‘amor i desamor que sol estar relacionat històricament amb el rol 

femení i en segon lloc, el que radica en el món dels negocis i les relacions socials, que estava 

vinculat més directament amb el rol masculí, fruit del intent encertat per part de les 

productores d‘acostar el públic masculí al consum de soap operas.  

Amb el pas dels anys i en relació directa amb la evolució televisiva i la segmentació de 

continguts, els serials televisius van adaptar els seus continguts per tal d‘aplegar a tots els 

nous públics consumidors de producte televisiu. Així doncs, sorgeixen noves soap operas 

que s‘allunyen del rol clàssic femení i masculí i busquen penetrar més directament en els 

diferents sectors susceptibles de ser consumidors. D‘aquesta nova iniciativa productiva 

sorgeixen, per exemple, serials juvenils destinats al públic adolescent malgrat que també son 

consumits per altres públics.  

 

 

VI.5.3.2. L’ arribada de la telenovel·la 

 

Acabem d‘enquadrar l‘origen de les telenovel·les en les soap operes americanes de 

mitjans del segle XX. D‘aquestes creacions nord-americanes que posteriorment aplegaren a 

Anglaterra i d‘altres llocs d‘Europa encara ens queden molts exemples en l‘actualitat i, la 

producció d‘aquest tipus de producte cultural és cada vegada elevada. 

 

Però si ens centrem en la meitat del segle XX, just en aquells anys en que els serials 

televisius (o soap operas) triomfaven al se de les cadenes de televisió dels EUA, trobarem un 

fenomen similar que explica clarament el naixement de les telenovel·les. Podem entendre la 

telenovel·la com la versió llatinoamericana d‘aquells insaciables serials anglosaxons. És a 
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dir, la proximitat entre les dos zones va facilitar el contacte de les soap operas amb el món 

llatinoamericà que, ràpidament, va desenvolupar el seu propi gènere, tot i dotant-lo d‘unes 

característiques molt concretes que reflectien una realitat, un poble, un saber popular i un 

how-know quotidià. Aquestos serials llatinoamericans van suposar tota una revolució en la 

zona i, posteriorment, fruit de la seva exportació a pràcticament tot el món.  

 

Per tal de donar unes diferències clares i concises entre els dos tipus de serials que 

estem tractant, hem recorregut al llibre Venezuela es una telenovela en el qual podem llegir que: 

 

Podemos decir que tanto la telenovela como la soap opera son 

géneros melodramáticos cuyo target son audiencias populares. En 

ambos las emociones son la base del espectáculo. Son transmitidas 

durante la semana todos los días y no están gobernadas por el 

sistema de "temporadas" "seasons" como las comedias de 

situaciones (Friends) o las series (Lost). Ambos géneros comparten la 

paradoja de ser exitosos y desdeñados a la vez. Ambos tienen 

múltiples publicaciones dedicadas a ellas, foros de discusión en 

Internet e informativas páginas web donde podemos escudriñar sus 

personajes y tramas (Acosta-Azuru, 2007:39). 

 

No obstant això, la mateixa autora ens planteja una sèrie de diferències estructurals 

entre les dos formes de producte, a saber:  

 

 

 La telenovel·la gaudeix d‘un nombre definit de capítols, mentre que la soap opera o 

serial està dissenyada per a no tindre un final. D‘aquesta manera, el públic de la 

telenovel·la espera amb ànsia un desenllaç, un final (feliç o no feliç) de la història 

que dia rere dia segueix des de la intimitat de sa casa, un destí per al protagonista 

d‘eixa història. D‘altra banda, el públic de la soap opera busca en el serial una 

distracció diària, una nova aventura del personatge, una nova complicació entre les 

relacions de la sèrie, però mai abocades a un final, tot el contrari, el públic del serial 

busca gaudir de la manera en que es desfà l‘embolic o bé, com els protagonistes van 

solucionant airosos els obstacles que els ofereix el guió.       
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 L‘espai que ocupen en la franja horària: En Espanya, les telenovel·les són 

transmeses, normalment, en la franja horària de la vesprada, és a dir, en el day time. 

D‘aquesta manera copsa el seu públic principal, les ames de casa28. Les soap opera, 

per la seva part, solen ocupar espais de prime time, les hores de màxima audiència, 

degut a la fragmentació d‘audiències que existeix en aquesta franja horària. Cal 

veure com existeixen diferències fonamentals entre Amèrica i Espanya, ja que avui 

en dia, les telenovel·les en Espanya són vistes per dones majoritàriament sense 

diferència social i les soap operes estan més destinades a un públic més heterogeni. Al 

contrari, en Amèrica Llatinen les telenovel·les s‘emeten en prime time i els serials són 

retransmesos en day time o altres hores, ja que solen ser més vistos per ames de 

casa.29 

 

 Els públics: Sembla que les telenovel·les son vistes per dones i homes de totes les 

classes socials, edats i ocupacions mentre que les soap opera, en canvi, sorgeixen 

tenint una audiència en la que predomina en les dones que treballen a casa.  

 Les telenovel·les i el star system: En el entramat de les telenovel·les encara podem 

veure respirar el determinat star system o sistema d‘estrelles. En general, no sol 

ajustar-se un actor per bons o roïns, sinó que es valora en funció de la seva tasca. 

Açò no succeeix en les soap operes puig que existeix una percepció generalitzada de 

que els seus actors son d‘un nivell inferior. En conseqüència vegem com la majoria 

d‘actors llatinoamericans que han triomfat en Hollywood venen del món de les 

telenovel·les mentre que els actors de cine que venen del món de les soap operas son 

escassos ( Acosta-Azuru, 2007: 45-65)30.  

 

                                            
28 Cal remarcar que, encara que en els primers anys de l‘existència de la telenovel·la van ser les ames de casa el 
públic que va permetre créixer aquest gènere, amb el pas dels anys i fruit de l‘acceptació immesurable del 
gènere per tota l‘Amèrica Llatina altres públics (homes, xiquets i adolescents, tercera edat i fins i tot part del 
públic infantil) van ser víctimes del suspens de la telenovel·la. En Espanya, segons l‘ INE, segueixen sent les 
dones el públic més fidel, tot i que existeix una tendència ascendent que fidelitza al sector masculí. En 
Amèrica Llatina, però, triomfa el públic femení, encara que la diferència és mínima i l‘acceptació per part dels 
homes és realment alta.  
29 Observem un fenomen altern entre les audiències d‘ambdues tipus de producte. Els públics que 
originàriament es trobàvem a casa i alçaren les audiències de les soap operes nord-americanes han canviat i ara 
demanen la telenovel·la, que ha ocupat l‘espai original de les soap operes. D‘altra banda, aquells prime times on 
triomfaven les telenovel·les van sent ocupats per serials inacabables, fruit de la demanda de les audiències.  
30 Encara que son escassos cal citar algun exemple notable com és el cas de Meg Ryan, que va aparèixer en el 
serial As the World Turns, o Demi Moore que apareixia en General Hospital.  
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Davant aquest plantejament diferencial entre soap operas i telenovel·les ens vegem en la 

obligació d‘afegir una nova diferencia fonamental centrada en els personatges que 

interactuen en elles puig que aquesta diferència dona sentit a l‘anàlisi posterior que es centra 

en l‘estudi d‘un estereotip concret al bell mig de les telenovel·les:  

 

 És comú observar que, en una telenovel·la els personatges són estàtics, és a dir, no 

canvien ni roten; normalment es tracta dels mateixos protagonistes. Aquestos 

protagonistes solen ser arquetips tradicionals del benèvol i el roí31. En les soap operes, 

en canvi, els personatges moren o ixen de la història quan les trames estan 

esgotades a l‘igual que poden reincorporar-se si així ho consideraren els guionistes. 

Si bé la tradició solia situar a les estrelles de les telenovel·les en la carn dels 

personatges estereotipats, en les soap operes més modernes apreciem un canvi que 

mostra vaivens en la personalitat dels protagonistes.  

 

Una altra característica que pensem que deu incloure en aquesta diferenciació 

estructural entre telenovel·la i soap opera és la qüestió de les noves temàtiques: 

 

 En els últims anys s‘han inclòs en les soap operes temàtiques més complexes a les 

tradicionals, per exemple, l‘anorèxia o l‘homosexualitat amb la intenció d‘adaptar els 

productes culturals a les noves corrents socials. Aquestos temes estan clarament 

diferenciats del contingut telenovel·lesc, on la base del programa és una història 

d‘amor no correspost. Encara que les temàtiques, en ambdós casos solen ser 

excessivament dramàtiques, les telenovel·les han generat estils de comèdia, juvenils 

o històrics, evolucionant des del principi, però sempre amb la mateixa base 

temàtica. Així doncs en els últims anys, s‘ha apreciat una tendència en la producció 

telenovel·lesca que consisteix en la introducció de nous temes d‘actualitat, bé siga 

com a crítica social, bé com a paròdia d‘un determinat fet quotidià. Aquestos nous 

recursos temàtics busquen, per una banda, la novetat, el caràcter genuí al bell mig 

d‘un gènere que s‘ha caracteritzat pel maniqueisme al llarg dels anys i, per altra 

banda, fer-se ressò entre nous públics, noves generacions que demanden altres 

continguts més dinàmics. No podem dir que el tema de l‘amor desaparega o siga 

menys important però sí podem afirmar que la temàtica amorosa i les llargues 

                                            
31 Herència directa i sense discussió dels folletins del segle XIX.  
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guerres per amors impossibles interactuen de manera vigorosa amb la renovació del 

gènere i les noves tendències. Un bon exemple d‘aquesta renovació del gènere el 

podríem trobar a diversos treballs de Fernando Gaitán, el qual va revolucionar el 

gènere telenovel·lesc amb la producció de Yo soy Betty, la fea (Colòmbia, 1999), 

Ecomoda (Colòmbia, 2001) o Hasta que la plata nos separe (Colòmbia, 2006), totes elles 

tragicomèdies en les que l‘humor gaudia de més importància que el melodrama i en 

les que els personatges evolucionaven de manera seqüencial al desenvolupament de 

la trama.   

 

VI.6. LA DONA FATAL EN LA TELENOVEL·LA 

 

Amb els sorgiment de les primeres produccions de novel·les per a televisió sorgeix 

també un entramat de qüestions envers les característiques d‘aquestes. Herència directa del 

fulletó i la radionovel·la, les noves ficcions televisives hauran d‘adaptar-se a les 

característiques audiovisuals i adaptar els seus continguts a elles. No solament es 

desenvolupen adaptacions a nivell tècnic (tret fonamental) sinó que també sorgirà la 

necessitat de plasmar en aquestes produccions una sèrie de valors que impliquen al receptor 

i faciliten l‘acceptació d‘aquest.  

 

Just davant d‘aquesta necessitat estructural, les telenovel·les assumeixen els 

estereotips tradicionals per a fer-los servir en aquestes trames. El motiu no és aleatori, sinó 

que deriva de la senzilla implicació que poden assumir les trames al alimentar-se d‘aquestos 

sabers ja establerts. A més, la utilització d‘estereotips en cadascuna de les telenovel·les 

facilita el caràcter de pertinència a un gènere, en aquest cas, al gènere de ficció 

telenovel·lesc que, gràcies a ells, apunta una nova característica identificadora i definidora 

d‘aquest.  

 

Amb la intenció d‘analitzar la presència i les característiques més significatives de la 

dona fatal en la telenovel·la, hem de tenir en compte dos trets fonamentals que expliquen 

l‘evolució constant d‘aquest personatge a les pantalles.  Per una banda, hem de contemplar 

la diferència fonamental entre la ―vilana‖ o ―antagonista‖ i la dona fatal. En molts casos, la 

necessitat de l‘existència d‘un personatge que assumeixca el rol d‘antagonista o personatge 
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oposat al triomf de l‘amor o la justícia és un recurs que ve donat per les necessitats 

tècniques del guió. L‘oposició a la trama idíl·lica és el fil conductor més emblemàtic de les 

telenovel·les, ja que, sense la contraposició forçada a l‘avanç feliç i esperat, no 

s‘aconsegueix l‘expectació, la intriga, la trama i acció, i, per tant, no es transmet l‘efecte 

ganxo ni la tensió. No obstant això, no podem afirmar que l‘antagonista o vilana siga 

sempre la dona fatal. En molts casos, com vorem a continuació, la dona fatal assumeix el 

rol de protagonista, fet pel qual, es trenca eixa tendència errònia a entendre-la com 

l‘antagonista de la història. A més, hem de tenir en compte que vilanes poden haver-hi 

moltes al llarg de la trama, però que no sempre respondrà a les característiques físiques, 

psicològiques i d‘actuació que sustenten d‘estereotip de la dona fatal.  

 

Amb tot açò, volem deixar constància de que ladona fatal que nosaltres analitzarem 

serà la que responga a alguna de les tres característiques fonamentals que li donen sentit: en 

primer lloc, entendrem com a personatge femení fatal a aquella vilana que gaudeixi d‘unes 

característiques físiques seductores i atractives amb les quals sotmet als homes per a 

extraure algun benefici. En segon lloc, entendrem com a fatal a aquelles vilanes que, 

malgrat no llueixen una bellesa exuberant aparentment, gaudeixin del poder de seducció 

suficient per a manipular els personatges de la trama (en especial els masculins) per 

aconseguir els seus objectius i, en tercer lloc, contemplarem com a dones fatals de 

telenovel·la a aquells personatges femenins que vetllen per aconseguir un objectiu i que 

siguen capaços de desenvolupar accions amb suficient pes al mig de la trama mogudes per 

la seva perversitat i la malícia.  

 

Per altra banda, la importància de transmetre la maldat, la perversió i les males 

gestes entre els personatges condicionen l‘aparició de la dona fatal als serials en qüestió. 

L‘espectador necessita de les desgràcies alienes per a generar-se un vincle amb els 

personatges i la trama de la telenovel·la. Aquest fet explica senzillament com la desgràcia, el 

mal o la mala sort posada en altres persones (en aquest cas, en personatges de ficció) 

contribueix a millorar la pròpia consciència que tenim del món i de les nostres pròpies 

vides. El ser humà socialitzat alleuja els seus queixaries tot i comparant-se amb aquells 

personatges que no deixen de patir.  
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La presència de la dona fatal en les telenovel·les la podem apreciar quasi des de 

l‘origen d‘aquestes. El motiu no és altre que l‘herència directa que pateix aquest estereotip 

que evoluciona des del cinema fins al format televisiu (vejam, en aquest cas, el format de 

melodrama o la telenovel·la).  

 

Tal i com podem llegir al llibre: Telenovelas, pasiones de mujer: El sexo del culebrón (Roura, 

1993), observem que la tradició cinematogràfica ja marcava tendències en les telenovel·les, 

i, des d‘un principi, podria analitzar-se fàcilment quina seria la estructura bàsica de les 

telenovel·les: dos dones disputant-se al mateix home. Però, hi ha un tret significatiu que va 

més enllà del tradicional triangle amorós. Cal apuntar, tal i com fa l‘autora del llibre, el 

següent:  

 

Existe algo más que una història de amor triangular, mejor o peor 

concebida. En primer lugar, la telenovela focaliza con exageración 

los perfiles de las protagonistas femeninas que en ella concurren, 

dejando escasa o nula capacidad de maniobra al protagonista 

masculino. Pero además de focalizar este universo femenino, la 

telenovela, con la finalidad de acotar terrenos y hacerlos más 

comprensibles al espectador/a, muestra dos modelos de mujer 

perfectamente diferenciados – dos personajes patrones- cuya 

finalidad será la de despertar rechazo y adherencia: la mujer mala y la 

mujer buena (Roura, 1993:45). 

 

Segons explica l‘autora, sembla necessari que la telenovel·la puga conjugar aquestos 

dos perfils de dona tan extremistes: la dona bona i la dona roïna, ja que d‘aquest paradigma 

sorgeix la possibilitat de demostrar, a mode moralitzador, quines son les conseqüències del 

bé i les conseqüències del mal. Dit d‘una altra manera, la imatge de l‘antagonista o vilana 

permet mostrar la capacitat de destrucció que tenen certes conductes ―incorrectes‖ en 

l‘àmbit de l‘amor i les relacions de parella mentre que les bones accions i la posta en escena 

del personatge protagonista benèvol posen de manifest allò ―políticament correcte‖. El 

contrast entre la vilana i el personatge benèvol, la ―bona‖ front a la ―roïna‖ permeten 

demostrar el triomf del bé per damunt del mal. Dit en altres paraules: ―la mujer buena tedrá 
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que surgir y el Destino se encargará de ello, para arrancar al hombre de las atrocidades de la 

anterior (Roura, 1993:45).  

 

Entenem que aquesta vilana o antagonista es converteix en dona fatal quan 

assumeix cert grau de seducció, perversitat, intriga i malícia. Es tracta d‘un personatge creat 

per a provocar i aconseguir els seus objectius a base de tècniques immorals i recursos gens 

legals. Paradoxalment, en oposició a aquesta malícia arrelada que la caracteritza, la dona 

fatal telenovel·lesca tindrà la gràcia per a fascinar al ser estimat fet que, a l‘igual que en les 

pel·lícules més característiques del film noir, passarà desapercebut per a l‘home-víctima que 

mai s‘adonarà de la maldat d‘aquesta.  

 

Cal remarcar la capacitat de seducció com l‘element més significatiu de la dona fatal 

telenovel·lesca, el qual li permet la possibilitat d‘enlliscar-se en les trames més arriscades i 

sense escrúpols i, en molts casos, eixir airosa, aconseguint algun dels seus objectius. No 

obstant això i, malgrat el poder de seducció d‘aquestes dones, al món de les telenovel·les 

estan condemnades a un tràgic final, ja que, com hem comentat amb anterioritat, el triomf 

del bé sobre el mal com a recurs dramàtic i, a l‘hora, moralitzador, està present al llarg de 

tota la tradició melodramàtica.  

 

VI.6.1.Les primeres fatals:  

 

Ja en les primeres telenovel·les podem apreciar la presència d‘una dona gelada, 

sense escrúpols, com pot ser el cas del personatge Nora en la telenovel·la mexicana Senda 

Prohibida (1958). En aquesta època podem apreciar un personatge que utilitza les seves 

armes de seducció (en aquest cas, armes de la natura, ja que Nora és una noia pobra que 

aplega a la ciutat sense luxe ni ostentació i troba en el seu superior la manera de enriquir-se 

i farcir-se de luxes i regals). Un altre exemple significatiu de les primeres aparicions de la 

dona fatal en les telenovel·les el trobem en la producció mexicana La Leona (1959) en la 

que una espectacular Amparo Rivelles encarna a una dona que, desprès d‘haver patit en les 

seves pròpies carns tot un fum de seduccions, humiliacions i dolors, es converteix en un ser 

venjatiu i cruel. En aquest cas, la versatilitat dels conflictes dels personatges principals va 

ser tot un èxit.  
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Podem observar, però, que aquestos exemples comencen a aproximar-se al que serà 

la dona fatal telenovel·lesca, la vilana seductora sense escrúpols, però que encara es troben 

a una certa distancia de la consolidació de l‘estereotip en qüestió. Vegem, doncs, com Nora, 

en Senda Prohibida, prescindeix de la seducció i del caràcter, ja que es tracta d‘un personatge 

encara jove, més semblant a una ―lolita‖ que a una vamp telenovelesca. El cas de l‘obra La 

Leona ens aproxima d‘alguna manera a l‘obra literària  Madame Bovary de Flaubert (1856) o 

Casa de Muñecas d‘Ibsen (1879) imitant aquelles catarsis personals que pateixen els 

personatges i que les arrastren a assumir posicions i rols malignes i antagònics fruit de les 

seves pròpies desgràcies.  

 

Cal remarcar el personatge de Mercedes en Muchacha italiana viene a casarse, una 

telenovel·la argentina produïda l‘any 1969 que posteriorment va ser adaptada en Mèxic uns 

anys després. En aquesta telenovel·la, Mercedes assumeix el paper de cruel i vilana, tot i 

mostrant una edat més avançada però encarnant un paper de senyora madura, atractiva i 

elegant. Mercedes es mostra com un personatge arrogant, mal educat i roí, capaç de mentir, 

enganyar, fingir per evitar que la seva fortuna recaiga en mans de qui ella no desitja. Al seu 

voltant, una sèrie de personatges (nets i nebots) aguanten diàriament les seves 

impertinències per aconseguir la seva simpatia i fer-se així amb part de la seva herència. El 

que aquestos personatges no coneixen és el verí que amaga dins Mercedes, que serà capaç 

de desheretar els seus propis nets per no haver seguit les seves instruccions.  

 

Dins d‘aquestes primeres telenovel·les, que no deixen de ser les que marcarien el 

futur d‘aquest gènere televisiu destaquem el paper de Maricruz Olivier en la telenovel·la 

mexicana Teresa de 1959. En ella, el personatge principal, Teresa, és qui assumeix el rol de 

dona fatal,  encarnant a una dona intel·ligent i amb molta bellesa que és capaç de mentir i 

manipular per aconseguir riquesa i un bon lloc en la classe acomodada. Teresa rebutja les 

seves arrels i la seva pròpia família en busca de poder i reconeixement social. Seduirà a un 

advocat per a que pague els seus estudis universitaris, s‘aprofitarà de la bondat del seu 

professor que s‘enamora bojament d‘ella i, fruit de l‘ambició insaciable, deixarà el seu marit 

per aventurar-se amb el promès d‘una de les seves poques amigues. El tret més significatiu 

d‘aquesta telenovel·la el trobem al seu desenllaç: Teresa és una de les poques telenovel·les 

en les que no triomfa el final feliç. La protagonista fatal, penedida de les seves males 

accions demana perdó tant a la família com a tots aquells als que va perjudicar al llarg de la 
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seva vida però es trobarà amb el menyspreu de la gent que ja no confia en ella i es quedarà 

sola i rebutjada per tots.  

 

Un altre cas que reflexa els orígens de les dones fatals en les telenovel·les apareix en 

Simplemente María, una novel·la peruana de 1969 que després es va produir en Argentina, 

Brasil, Veneçuela i Mèxic degut a la gran èxit de les seves trames. En aquesta telenovel·la 

primerenca destaca el personatge de Lorena de Villar, cunyada il·legítima de María, el 

personatge, que posarà tot el que estiga en les seves mans per veure al seu nebot allunyat de 

la seva pròpia filla. En aquest cas, l‘actuació de Lorena s‘aproxima a la d‘una assassina en 

sèrie. Tan important és la seva maldat que el paper del personatge principal, en molts casos, 

minimitza l‘actuació del personatge principal. 

 

Vegem com les primeres aparicions de la dona fatal en les telenovel·les no es 

caracteritzen precisament per ser aparicions tímides que posteriorment es desenvoluparan. 

Ben al contrari, la dona fatal entra en escena carregada de força i maldat per a donar sentit 

al nom que abandera i demostrar que la maligna és un recurs dramàtic de gran acceptació. 

Remarquem que, per les necessitats del melodrama i fruit de la demanda de la pròpia trama 

era necessari que un personatge assumira el rol malèvol que intensificaria la història d‘amor.  

El fet que aquest personatge antagonista es reflexe sempre en la figura femenina no 

és quelcom aleatori sinó que, com s‘ha comentat amb anterioritat, deriva de la tradició 

literària, icònica i mitològica que durant anys han alimentat l‘estereotip femení. Les 

telenovel·les, doncs, no fan més que nodrir-se d‘un saber popular que encaixa perfectament 

en la necessitat estructural de crear imaginaris amorosos complicats, oferint així la 

possibilitat de generar un clixé que mantinga enganxat a l‘espectador.32  

 

                                            
32 Ens sembla curiós remarcar que, no solament s‘ha utilitzat la figura femenina per a fer ressò del mite de la 
dona fatal. Mentre que les telenovel·les centren el rol maligne i pervers en una dona, algunes soap operas nord-
americanes i britàniques utilitzaren la figura masculina per a reflectir l‘odi, la perversió i la seducció en les 
seves trames narratives. És el cas del serial de gran èxit mundial Dallas dirigit per David Jacobs l‘any 1979 i el 
qual va estar en antena durant tretze anys. En ell, el personatge més popular era J.R. Ewing, el fill major de la 
família. Interpretat per Larry Hagman, mostrava un personatge sense escrúpols al mig d‘un matrimoni infeliç 
que es caracteritzava per la mentida, l‘avarícia i l‘ànsia de poder i diners. Aquest personatge assumia 
perfectament les característiques d‘una femme fatale tradicional: jugava amb la seducció per a endinsar-se en els 
negocis més arriscats, buscava l‘ascensió social per damunt de tot i de tots (malgrat la seva posició 
acomodada) fruit de l‘avarícia, el profit i la falta d‘escrúpols. Va ser capaç d‘enfrontar a tota la seva família 
mogut per el vici i l‘aprofitament dels negocis més turbulents.  
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Encara que les primeres manifestacions de les dones fatals de les telenovel·les 

s‘inicien amb fortes vinculacions a les característiques bàsiques de l‘estereotip, no serà fins a 

la dècada dels 70 i 80 quan l‘estereotip es passejarà airós per les produccions televisives en 

qüestió. És just en aquestes dècades quan la producció de telenovel·les creix 

vertiginosament en tota l‘Amèrica Llatina, convertint-se en el producte nacional per 

excel·lència, el que denotarà la identitat de cada país. Malgrat que no forma part del nostre 

objecte d‘estudi, és interessant mencionar les diferències estructurals i de continguts que 

podem trobar en les telenovel·les de cada país. Aquest fet, derivat del paper social que 

interpretaven les telenovel·les tot i reflectint una realitat social en les pantalles de televisió, 

suposa la confirmació del gènere telenovel·la com un emblema de personalitat més; les 

produccions de més èxit en un país s‘emetien en un altre modificant les seves petjades 

pròpies del lloc on s‘havia originat i s‘adaptava a les necessitats significatives del nou país 

on seria emesa. Així doncs, trobem que les primeres dones fatals són fortes en països com 

Mèxic, Cuba o Brasil, però apareixen com un personatge més tímid i renegat al segon lloc 

en telenovel·les xilenes, argentines o veneçolanes. L‘explicació recau en la importància del 

missatge moralitzador en els països on la dona fatal apareix més definida: degut a la 

necessitat de demostrar com l‘actitud maligna acaba passant factura i recalcar que les bones 

pràctiques acaben aportant beneficis per a la persona, els guionistes accentuen la imatge 

maligna de la dona fatal i que, en conseqüència, aclareix la imatge bondadosa de la 

protagonista. D‘aquesta manera, s‘aconsegueix reflectir eixe tipus d‘equilibri natural el qual 

hem anomenat amb anterioritat i, d‘una forma fàcil i senzilla, s‘envia un missatge educatiu 

quan no conciliador a les audiències d‘aquestos productes de ficció. Cal dir que aquesta 

diferència entre les primeres dones fatals sols s‘aprecia en els primers anys en que es 

produeixen telenovel·les. Ràpidament, en la dècada dels setanta i vuitanta s‘estendrà la 

utilització de l‘estereotip al mig de la gran i massiva producció d‘aquest producte de ficció i 

es convertirà, com hem dit anteriorment, en un arquetip indispensable, fidel i necessari en 

qualsevol producció telenovel·lesca.  

 

 

VI.6.2.Les fatals de les soap opera  

 

Mentre que a l‘Amèrica llatina es treballa en la perfilació de la roïna de la 

telenovel·la i les seves aparicions són quasi indispensables en cadascuna de les produccions 
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de ficció, al EUA i, posteriorment a Anglaterra, les soap operas van obrint-se camí entre les 

audiències sense demostrar, a priori, la necessitat arquetípica del personatge fatal.  Aquestos 

serials, degut a la seva extensa duració i a la poca planificació de la que gaudeixen a priori, 

no poden establir l‘ estereotipació original, ja que les seves trames i la seva continuació en 

antena estan vinculades a l‘acceptació per part del públic.  

 

Cal senyalar que, un dels motius pels quals les soap opera no tenien la necessitat 

estructural d‘aferrar-se a l‘estereotip de la dona fatal és degut a la seva procedència cultural: 

la telenovel·la com a gènere característic dels països llatinoamericans reflexa una realitat 

sociocultural i religiosa vinculada històricament als seus eixos temàtics, continguts i usos 

moralitzadors i narratius del gènere. Vegem, doncs, com en els seus orígens, les 

telenovel·les reflectien temàtiques fortament vinculades a la moral catòlica, a la idea de 

pecat i al penediment o, per contra, al càstig. Les soap operes, per la seva part, contenien una 

moral típicament protestant, derivada dels seus orígens anglosaxons, en la qual 

predominava d‘individualisme i la fe front al pecat, el penediment i el càstig. Aquesta dada 

explica perquè la dona fatal és tan important en els orígens de les telenovel·les si apareix 

amb força mentre que, als serials televisius no sembla assimilar un rol important en les 

trames.  

Les soap operas busquen temes més quotidians, sense centrar-se en trames 

moralitzadores. Inclouen l‘amor en els seus arguments i, de vegades, aquest recurs és el que 

dóna sentit a la continuïtat del serial però, com observarem a continuació, l‘eix fonamental 

es centra en altres qüestions, a saber, professions, històries reals, del carrer, tot i 

intensificant el realisme en les seves històries i fugint, si escau, del melodrama fantàstic o 

l‘excés de romanticisme que podríem trobar en les telenovel·les.  

 

Tal i com podem observar a serials com General Hospital (EUA, 1963), la trama 

principal recau en les històries diàries dins d‘un hospital: malalts, decisions històries i 

romanços entre els personatge, però no necessàriament necessita de la posició d‘una dona 

maligna que intensifica les virtuts benèvoles del personatge principal. En The doctors (EUA, 

1963) ens trobem amb la mateixa situació, ja que l‘ambientació a l‘interior d‘un hospital és 

la mateixa33.  

                                            
33 Ambdues serials van ser estrenats el mateix 1 d‘abril. General Hospital per part de la cadena ABC i The doctors 
per la seva rival NBC. Aquesta segona va estar molt poc de temps en antena a diferència de la primera que va 
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Altres series posteriors a les mencionades centraven les seves trames en famílies 

poderoses i els seus negocis, entrellaçant històries d‘amor i conflictes de cels entre fills, 

nets, nebots i cosins. Normalment, en aquestes produccions solien existir dos famílies amb 

molt de poder que s‘alternaven o bé lluitaven insaciablement per la fortuna i els recursos 

del territori que habitaven. Un clar exemple d‘aquestes soap operes el trobem a la sèrie Dallas 

(EUA, 1971) que va iniciar una etapa característica que es repetiria fins la sacietat en els 

anys següents. En aquest serial, els personatges roïns son els protagonistes ja que sobre ells 

recau la intriga narrativa i l‘evolució lògica de la sèrie. En ella, com s‘ha comentat 

anteriorment, és el personatge masculí J.R Ewing el que assumeix el rol de ―vilà‖, rol que 

en les telenovel·les llatinoamericanes ha estat destinat a la dona.  

 

Fruit d‘aquest original serial sorgirà un altre de gran èxit mundial, la coneguda 

Dinastia (EUA, 1981). En ella, la trama continua enfrontant dos famílies en la ciutat de 

Denver, fruit de les reserves de petroli que allí es treballaven. Els personatges no varien 

massa respecte a la seva antecessora Dallas, però, en aquest cas, cal remarcar l‘existència del 

personatge malèvol, maligne d‘una dona. Es tracta d‘Alexis Morell Carrington Colby 

Dexter Rowan, interpretada per l‘actriu Joan Collins que assumeix un rol de bella, 

seductora i malvada en la segona temporada de la sèrie. Joan Collins s‘alterna el paper de 

fatal amb Fallon Carrington Colby, la filla mimada i consentida del protagonista de la sèrie 

que utilitzarà les seves armes de seducció juvenil i la seva imatge de ―col·legiala‖ en benefici 

propi i, a més, moguda pel seu possible complexe d’Electra, intentarà apartar al seu pare de 

Blake, la protagonista benèvola del serial sobre la que recauen totes les desgràcies de la 

trama. En les últimes temporades entra en joc una nova malvada, Samantha Josephine 

(Sammy Joe), interpretada per la reconeguda Heather Locklear34 que dins de la seva maldat 

enganya, manipula i fins i tot segresta a la seva pròpia tia Krystie moguda per l‘avarícia. En 

                                                                                                                                
estar en les pantalles nord-americanes fins a l‘any 1978 i amb capítols cada vegada més extensos (primer 
duraven trenta minuts, desprès quaranta-cinc i, al final del serial ocupaven més d‘un hora)  
34 Aquesta actriu arrossega al llarg de la seva carrera el personatge de dona fatal; un exemple clar el trobem en 
moltes de les seves escenes al serial per a joves adults Merlose Place, emès durant els anys noranta, on va 
interpretar a Amanda Woodward, una dona de fort caràcter, amb negocis i ama del bloc de pisos on viuen els 
protagonistes que s‘enfila maquiavèl·licament en diverses trames que acaben amb conseqüències nefastes per 
a la resta de protagonistes. El cas d‘ Amanda és un cas particular ja que des de la seva aparició en la sèrie 
canvia radicalment el plantejament inicial centrat en el dia a dia d‘una colla d‘amics per a incloure trames de 
malícia, cels, enveges i manipulacions per part de l‘artista.  
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aquest cas, el personatge fatal evoluciona des d‘un rol negatiu a un rol positiu i acaba 

convertint-se en un bon personatge.  

 

Però si volem enquadrar la presència de dones fatals en les soap opera nord-

americanes hem de citar al serial per excel·lència Falcon Crest (EUA, 1980). Aquest, seguint 

la línia de les grans famílies enfrontades, contava la història de dos clans familiars (el dels 

Channing, de la finca de Falcon Crest i els Gioberti) al voltant d‘unes vinyes de Califòrnia.  

 

Cal recalcar que l‘existència de famílies poderoses enfrontades entre sí no és 

quelcom genuí de les telenovel·les, sinó que es tracta d‘un arquetip bastant utilitzat en la 

literatura i el cinema. Des de l‘època de Shakespeare, on destacava la lluita entre la família 

Montesco i la família Capuleto en la novel·la Romeo y Julieta (1597) fins al cinema dels anys 

70, en la saga de pel·lícules de El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972), l‘arquetip de 

famílies enfrontades ha estat un recurs estandaritzat més de les trames narratives. Així 

doncs, les soap opera assumeixen moltes vegades aquest recurs tradicional com a 

enquadrament per al desenvolupament de històries diàries conflictives que donen pes i 

serialitat a la trama. 

 

Tornat al cas de Falcon Crest i, a l‘igual que en les seva antecessora Dallas, aquest 

serial es centrava en les trames de personatges de classes altes de la societat nord-

americana35. La imatge de la dona fatal en aquesta soap opera està interpretada per la mítica 

Ángela Channing, protagonitzada per Jane Wyman. Aquest personatge es va convertir en el 

sinònim de malvada i vilana als anys vuitanta gràcies a la representació d‘un personatge 

desapiadat i gelat que actuava com la matriarca del clan dels Channing. En la recerca per 

dominar completament les vinyes de la seva família no dubtà en cap moment en manipular 

a tots els seus treballadors, enganyar, trair, amenaçar i desfer-se de qualsevol personatge 

que es posara al mig per a evitar que la vinya acabe en les mans del seu fill Richard o el seu 

nebot Chase.  

 

Observem com aquestes grans soap operas nord-americanes podien incloure el 

personatge estereotipat de la dona fatal però ho feien com un complement de la trama, que 

                                            
35 Aquest fet s‘ha relacionat amb la nova ―moral‖ d‘èxit personal amb la que el president Ronald Reagan 
acompanyà les seves mesures d‘apertura econòmica.  
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mai es centrava en un triangle amorós en el que alguna dona havia d‘assumir el rol de 

bondadosa i d‘altra, el de maligna. L‘aparició de les vilanes en aquestes soap opera no és 

trivial, ja que moltes d‘elles, com és el cas d‘Angela Channing han passat a la posteritat com 

emblemes del que han sigut les vilanes, les més malignes fatals dels serials televisius. No 

obstant això, hem d‘afirmar la diferència que existeix entre la condició de fatal en la 

telenovel·la, on el personatge és un dels pilars fonamentals en la narració mentre que en el 

serial nord-americà, la seva rellevància no condiciona fonamentalment el sentit de la 

narració.  

 

VI.6.3. La dècada dels setanta i vuitanta: La revolució fatal 

 

Després de les primeres petjades en les graelles televisives, les telenovel·les 

consolidaren la seva presència en la dècada dels setanta i els vuitanta. La producció 

d‘aquestos formats de ficció televisiva havia augmentat considerablement i per tota 

l‘Americà Llatina s‘estenia el fenomen d‘addicció en les telenovel·les. Els públics, que cada 

vegada eren més heterogenis, mostraven una predisposició excel·lent al gènere en qüestió i 

es mantenien fidels a les noves produccions, algunes innovadores i arriscades però, 

bàsicament, fidels als paràmetres tradicionals en l‘estructura del gènere. En aquest 

panorama de prosperitat per en la telenovel·la trobem la consolidació de l‘estereotip de la 

dona fatal. Gràcies a la repetició insaciable en cadascun dels serials, la maligna o dona fatal 

recrea escenes de gran èxit en les petites pantalles, fins al punt que, moltes d‘elles es 

converteixen en ídols totals de masses. Sembla difícil trobar alguna telenovel·la en aquestos 

dos segles en la que no aparega una dona seductora, ambiciosa i venjativa que jugarà totes 

les seves cartes per a impedir la felicitat de la protagonista o el triomf de l‘amor.  

 

La manera en que es mostraven aquestes fatals triomfals és diferent en cadascuna de 

les telenovel·les (tret que analitzarem més endavant) però totes elles tenen la característica 

de centrar tot el seu empeny en obstaculitzar la història o trama principal del relat. Ja en els 

primers anys de la dècada dels setanta, davant el creixent èxit de les telenovel·les, era molt 

comú trobar dones fatals que es passejaven airoses entre les trames dels serials. La dona 

fatal aplega per a quedar-se i amb les seves armes de seducció enganxa l‘espectador i 

aconsegueix sotmetre‘l a la seva presència.  



La dona fatal en la telenovel·la 

 209 

En aquesta època és estrany trobar un serial en el que no aparega triomfant una fatal 

ben caracteritzada. En telenovel·les com La fiera (1978), Emilia (1979) Topacio (1985) o 

Leonela (1986) ja podem identificar imatges (algunes encara en blanc i negre) en les que 

se‘ns mostren fatals completament adaptades i caracteritzades com a tals. Son fatals 

malèvoles i seductores que solen veure‘s en l‘entramat d‘algun triangle amorós i que lluiten 

insaciablement per aconseguir el seu benefici. En la telenovel·la Los ricos tambien lloran, 

produïda i emesa per primera vegada l‘any 1979 destaquem la presència de la mítica actriu 

mexicana Rocio Banquells interpretant al personatge que la marcarà i la consolidarà de per 

vida com una de les vilanes més malicioses, se‘ns mostra una dona ambiciosa que aplega 

fins al límit per tal d‘apartar a la protagonista del mig de la història. El cas de Los ricos 

tambien lloran, a l‘igual que Cuna de Lobos (1985) i la posterior telenovel·la Cadenas de amargura 

(1989) marcaran tota una revolució pel que fa a la consolidació de l‘estereotip fatal, el qual, 

a partir d‘aquest moment, serà fort, omnipresent i valorat al mig de la tradició 

telenovel·lesca i continuarà manifestant-se (com veurem en el posterior anàlisi) al bell mig 

de la dècada dels noranta i els dos mil.  

 

 

VI.6.4. La dona fatal fin de siècle. Els anys 90 i el segle XXI 

 

Es just a final del segle XX, coincidint amb la última dècada del segle, quan la 

imatge de la dona fatal es revoluciona tot i que continua reflectint el caràcter pervers i 

malèvol que l‘havia caracteritzada en dècades anteriors. Les noves telenovel·les modifiquen 

el caràcter estàtic de la dona fatal front a la seva malícia i la presenten com un ésser 

inestable, fugaç, capaç d‘alternar el seu paper entre el bé i el mal, de manera natural. La 

tendència dels últims anys busca posar de manifest la maldat fatal relacionant-la amb la 

bellesa extrema, la seducció i el caràcter seductor portat a l‘extrem. Per aquest motiu, les 

dones fatals dels últims anys han deixat enrere la possibilitat de ser dones quotidianes per 

convertir-se en tota una icona de la bellesa i l‘atracció. Un bon exemple el trobem en el 

personatge de Coral en la telenovel·la Mar de amor (Mèxic, 2009) on apareix una fatal cegada 

per l‘ambició els atributs físics de la qual semblen sorgits d‘una passarel·la de moda i no 

d‘una sèrie de ficció. Altres com Ivana en Soy tu dueña (Mèxic, 2010) o el personatge de 

Camila (interpretat per l‘espectacular Maritza Rodriguez) en la telenovel·la Perro amor 
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(versió colombiana de 2010) airegen majestuosament la seducció extrema per la pantalla 

televisiva i representen l‘expressió més letal de la perversió a través dels seus atributs físics.  

 

A més, degut a la importància del físic en aquest últim període d‘evolució 

telenovel·lesca, el càstig de les fatals s‘allunya d‘aquells càstigs descomunals carregats de 

dolor, imaginació i tortura (recordem el cas de Tia Evangelina en Cadenas de Amargura que, 

no solament va quedar sola, desequilibrada mentalment i aïllada de la societat, sinó que 

també va ser devorada per un munt de rates) i solen presentar càstigs relacionats amb la 

seva imatge física. Algunes d‘elles acaben amb el rostre desfigurat (Lorena Mendizabal en 

Mi Pecado, 2009), fet que acaba amb el seu poder de seducció, invàlides, de manera que se‘ls 

limita la possibilitat de continuar amb la trama persuasiva que les caracteritza (Rubí, 2003) o 

bé, simplement moren en accidents o suïcidant-se, una vegada són conscients de que la 

seva arma letal – la bellesa- ha estat esgotada. (Bárbara Greco en Mañana es para siempre, 

2008). 

 

 

VI.7. LA TELENOVELA COM A FENÒMEN SOCIAL 

 

VI.7.1. Cultura de masses en clau de gènere  

 

Quan intentem parlar d‘un gènere com a fenomen social ens estem referint, sense 

dubte, a les conseqüències que aquest té entre els públics que el segueixen i l‘entorn en el 

que es manifesta. Tot producte cultural assumeix un paper determinat en la societat puig 

que la cultura és una de les bases que sustenten una societat i, a l‘hora, suposa una eina 

indispensable per al desenvolupament d‘aquesta.  

 

La televisió, per la seva part, ha actuat com a un motor de transmissió cultual que ha 

revolucionat el panorama comunicatiu anterior. Des de la seva consolidació com a mitjà de 

comunicació de masses, la televisió ha assumit el rol de prescriptora d‘informació, però 

també de prescriptora de saber i de producte cultural puig que el seu impacte i la seva 

acceptació social l‘han consolidada com el mitjà de comunicació de masses per excel·lència.  

És cap a la segona meitat del segle XX quan comença a debatre‘s respecte a les multituds 
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en la vida social que junt al desenvolupament de les tecnologies de la comunicació es 

transforma en un fenomen social evident que perdurarà al llarg dels anys.  

 

Les Indústries Culturals irrompen en aquest panorama amb les seves qüestionables 

intencions de difusió del coneixement. Sorgeix així el concepte de ―cultura de masses‖ 

terme ambigu que pretenia incloure els mitjans de comunicació audiovisuals (cinema, ràdio 

i televisió) i els gràfics (revistes i diaris) i la indústria editorial i musical (best sellers i ràdio 

fórmules, literatura i música de consum massiu). Al bell mig d‘aquest context els mitjans de 

comunicació posen els béns culturals a l‘abast de tots, adequant el seu contingut al nivell 

sociocultural del receptor, és a dir, simplificant els productes per a que l‘assimilació dels 

mateixos resulte molt més senzilla, fet que converteix el producte cultural en quelcom 

superficial. Aquest procés d‘adaptació dels continguts culturals per a la massa es pot traduir 

en una extensió del camp cultural però amb moltes limitacions pel que fa a la qualitat dels 

productes comercialitzats.  

 

Sorgeix, doncs, la necessitat de contextualitzar la cultura de masses puig que és 

impossible conèixer-la si no es té en compte que els mitjans de comunicació es 

desenvolupen en el moment que les grans ―masses‖ adquireixen el protagonisme de l‘esfera 

pública imposant les seves particulars necessitats i les seves pròpies exigències. És en 

aquest punt on adquireix importància una de les teories d‘Umberto Eco quan afirma que 

―el modo de divertirse, de pensar, de imaginar de las clases populares es inducido por los 

medios y responde a los modos de pensar de la clase dominante‖(1977). Seguint aquesta 

línia els mitjans de comunicació massius proposen hipotètiques demandes que res 

s‘assemblen a la realitat dels consumidor, malgrat el vast intent per fer creure a aquestos la 

adequació personalitzada dels productes culturals.  

 

Malgrat que les afirmacions anteriors poden ser aplicables a cadascun dels mitjans 

de comunicació de masses, nosaltres centrarem aquestes teories en l‘àmbit televisiu amb la 

intenció de reforçar l‘explicació del paper social d‘un gènere televisiu, a saber, la 

telenovel·la, i com la seva funció de ―producte cultural‖ ha estat resignada al poder 

mercantil de les Indústries Culturals.  
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VI.7.2.Apocalíptic i integrats davant la cultura de masses 

 

El desenvolupament de la televisió com a fenomen de masses va lligat al debat 

teòric envers els seus efectes i el seu paper fonamental en la societat. Existeixen dos 

corrents de saber teòric que versen sobre la capacitat social del mitjà televisiu i el seu paper 

real en societat. A la seva obra Apocalípticos e Integrados (1977), Umberto Eco utilitza el terme 

―integrats‖ per a referir-se a aquells pensadors que defenien la televisió com a mitjà de 

comunicació i entreteniment en oposició als ―apocalíptics‖ que afirmen la perillositat dels 

mitjans de comunicació massius i, en particular, de la televisió defenent que es tracta d‘un 

mitjà pèssim i amb conseqüències per a la cultura i la educació realment nefastes. La 

corrent apocalíptica entén els mitjans massius i, per tant, la televisió com quelcom perillós 

per a la civilització en general, puig els seus missatges i els seus continguts banals generats 

per a la gran massa no aporten res més que vapor a la base cultural i educativa de la 

societat. A l‘obra, Umberto Eco utilitza el terme ―integrats‖ per a referir-se a aquells 

pensadors que defenien la televisió com a mitjà de comunicació i entreteniment en oposició 

als ―apocalíptics‖ que afirmen la perillositat dels mitjans de comunicació massius i, en 

particular, de la televisió defenent que es tracta d‘un mitjà pèssim i amb conseqüències per 

a la cultura i la educació realment nefastes. La corrent apocalíptica entén els mitjans massius 

i, per tant, la televisió com quelcom perillós per a la civilització en general, puig els seus 

missatges i els seus continguts banals generats per a la gran massa no aporten res més que 

vapor a la base cultural i educativa de la societat. 

 

Seguint la perspectiva d‘Eco (1977), per a l‘aristocràcia, la idea de compartir amb la 

massa la ―cultura‖ com a producte genuí reservat a les altes classes no té sentit i caldria 

parlar de ‖anticultura‖. Són aquestos els que responen a la definició d‘apocalíptics. En 

contraposició, altres accepten aquest fenomen com la única manera d‘apropar a la gran 

massa social les manifestacions artístiques que fins al moment tenien restringides. 

Aquestos, doncs, seran els integrats, que veuran en el desenvolupament de les Indústries 

Culturals l‘única possibilitat per al poble d‘accedir a eixa cultura restringida. Per a Eco, els 

apocalíptics responen a la següent definició:  
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Si la cultura es un hecho aristocrático, cultivo celoso, asiduo y 

solitario de una interioridad refinada que se opone a la vulgaridad de 

la muchedumbre (Heráclito: «¿Por qué queréis arrastrarme a todas 

partes oh ignorantes? Yo no he escrito para vosotros, sino para 

quien pueda comprenderme. Para mí, uno vale por cien mil, y nada 

la multitud»), la mera idea de una cultura compartida por todos, 

producida de modo que se adapte a todos, y elaborada a medida de 

todos, es un contrasentido monstruoso. La cultura de masas es la 

anticultura. Y puesto que ésta nace en el momento en que la 

presència de las masas en la vida social se convierte en el fenómeno 

más evidente de un contexto histórico, la «cultura de masas» no es 

signo de una aberración transitoria y limitada, sino que llega a 

constituir el signo de una caída irrecuperable, ante la cual el hombre 

de cultura (último superviviente de la prehistòria, destinado a la 

extinción) no puede más que expresarse en términos de ApocaIipsis. 

(1977:60)  

 

Per a referir-se a la postura integrada davant el fenomen de la ―cultura de masses‖ 

Eco exposa la següent idea:  

 

En contraste, tenemos la reacción optimista del integrado. Dado que 

la televisión, los periódicos, la radio, el cine, las historietas, la novela 

popular y el Reader's Digest ponen hoy en día los bienes culturales a 

disposición de todos, haciendo amable y liviana la absorción de 

nociones y la recepción de información, estamos viviendo una época 

de ampliación del campo cultural, en que se realiza finalmente a un 

nivel extenso, con el concurso de los mejores, la circulación de un 

arte y una cultura ―popular‖. Que esta cultura surja de lo bajo o sea 

confeccionada desde arriba para consumidores indefensos, es un 

problema que el integrado no se plantea. En parte es así porque, 

mientras los apocalípticos sobreviven precisamente elaborando 

teorías sobre la decadencia, los integrados raramente teorizan, sino 

que prefieren actuar, producir, emitir cotidianamente sus mensajes a 
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todos los niveles. El Apocalipsis es una obsesión del dissenter, la 

integración es la realidad concreta de aquellos que no disienten. La 

imagen del Apocalipsis surge de la lectura de textos sobre la cultura 

de masas; la imagen de la integración emerge de la lectura de textos 

de la cultura de masas. Pero, ¿hasta qué punto no nos hallamos ante 

dos vertientes de un mismo problema, y hasta qué punto los textos 

apocalípticos no representan el producto más sofisticado que se 

ofrece al consumo de masas? En tal caso, la fórmula «apocalípticos e 

integrados» no plantearía l‘oposición entre dos actitudes (y ambos 

términos no tendrían valor substantivo) sino la predicación de dos 

adjetivos complementarios, adaptables a los mismos productores de 

una ―crítica popular de la cultura popular‖(1977:64)  

 

Vegem, doncs, com segons l‘autor citat, els integrats defenen al màxim la cultura de 

masses perquè consideren que la multiplicació dels productes culturals és bona en sí 

mateixa. Per la seva part, els apocalíptics defenen una cultura al marge del condicionament 

industrial i allunyada del cicle econòmic; una cultura genuïna i sòlida.  

 

Tornant a la telenovel·la com a gènere televisiu d‘interès d‘aquesta investigació, 

considerem els integrats com aquells teòrics que consideren la televisió com a mitjà de 

comunicació i entreteniment i els apocalíptics com aquells que veuen en el mitjà televisiu 

una poderosa eina per a desqualificar la cultura i promoure continguts banals, superficials i 

sense gaire contingut genuí, incapaços d‘aportar a la ―massa‖ quelcom pur en essència.  

 

Tenint en compte aquesta definició, quin paper assumirien les telenovel·les dins de 

la televisió? És clar, si la telenovel·la es considerada un gènere televisiu, haurà d‘entendre‘s 

que les seves conseqüències derivaran de la pròpia actitud del mitjà de comunicació que les 

sustenta. D‘aquesta manera, podem entendre que la telenovel·la gaudeix de les propietats 

de producte cultural que busca entretenir però, a l‘hora, aportar un missatge social que 

tinga cabuda en el context on es manifeste. 
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VI.7.3. La telenovel·la com a fenomen social 

 

Partint de la idea que la telenovel·la ocupa un lloc important dins de la programació 

diària televisiva hem de contemplar la influència que pot tenir aquesta a l‘hora d‘assumir un 

paper dins de l‘entramat social i actuar com a prescriptora de continguts (positius i 

negatius) en la massa.  

 

Encara que les telenovel·les originals es centraven únicament en temes vinculats a 

l‘amor i el desamor en diferents contextos socioeconòmics, les telenovel·les dels nostres 

temps recullen conflictes, canvis socials i polítics, fent referència al context sociocultural en 

el que adquireixen sentit.  

 

En l‘actualitat, l‘emissió de telenovel·les en els canals generalistes suposa una gran 

inversió per part de les empreses televisives i les pròpies cadenes, puig l‘èxit d‘audiència que 

deriva d‘aquestes emissions ha suposat que la majoria de la producció de contingut televisiu 

per part d‘aquestes cadenes es centre en la creació de telenovel·les.  

 

La telenovel·la capta audiència. Aquesta afirmació és quelcom evident si analitzem 

les quotes de pantalla de les diverses emissions. Així dons, en Espanya, cadenes com 

Antena 3, Telecinco o Televisió Espanyola (TVE) dediquen part de la seva producció a la 

realització d‘aquest tipus de programes. Algunes com El secreto del puente viejo (Antena 3, 

2011), Bandolera (Antena 3, 2010) Gavilanes (Antena 3, 2010) o El auténtico Rodrigo Leal 

(Antena 3, 2007) han suposat tot un èxit per a la cadena productora, fet pel qual s‘ha 

continuat en la tendència creadora.  

 

Televisió Espanyola, per la seva part, ha assumit la producció de moltes 

telenovel·les que han batut rècords d‘audiència en day time i han augmentat 

considerablement l‘audiència de la cadena. Alguns exemples els trobem a El Secreto (2000), 

La verdad de Laura (2002),Luna negra (2003) o la mítica i insubstituïble companya de 

sobretaula Amar en tiempos revueltos, estrenada en 2005.  La cadena Telecinco pertanyent al 

Grup Mediaset Espanya ha produït telenovel·les com El pasado es mañana (2005) o Sin tetas 

no hay paraiso (2009) que va suposar no solament un èxit pel que fa a rècords d‘audiències 

(20.9% de quota de pantalla en l‘últim capítol de la primera temporada) sinó també tot un 
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fenomen social al voltant dels personatges de la sèrie i un desplegament industrial que va 

aportar al grup televisiu grans beneficis.  

 

El producte telenovel·lesc, com l‘entenem en l‘actualitat, recull conflictes, canvis 

socials i polítics, centrant-los en trames familiars i relacions amoroses tot i relacionant-la 

amb problemes que trascendeixen dels vincles primaris, convertint-la així en un fet social 

que creix i alterna els esdeveniments de la realitat. Els personatges s‘assimilen com una 

presència més de la llar, íntims i pròxims ja que la distància de la televisió és curta i situa al 

personatge a l‘interior del seu espai. A més, els personatges compleixen les funcions 

d‘arquetip estable que pot ser reconegut amb facilitat pels públics heterogenis. La utilització 

de personatges arquetípics és el recurs més poderós de la telenovel·la per a aplegar als seus 

objectius de massificació ideològica, és a dir, la identificació de l‘espectador amb els 

personatges, principalment, amb les dos figures típiques protagonistes, en especial, la 

femenina. Alguns personatges se‘ns presenten com a ingenus, altres com a capritxosos i 

altres integrats en el nucli social i compromesos amb alguna causa comunitària.  

 

Els personatges són per a l‘espectador éssers vius que es transformen i evolucionen 

i persegueixen els seus objectius al llarg del desenvolupament de la trama, sense importar a 

quants conflictes necessiten enfrontar-se.  

 

La telenovel·la, avui en dia, aplega a tota classe de públics. Ha sabut diversificar 

perfectament tant l‘esquema característic dels seus personatges com el tipus d‘històries que 

utilitza i l‘estil de narrar-les. Més allà de la forma tradicional (qüestionada per molts, malgrat 

la seva acceptació) s‘han desenvolupat telenovel·les de caràcter realista, social i funcional. 

Amb un fons estructural comú, es distingeixen característica i argumentalment unes 

d‘altres, encara que la major diferència recau en el tipus de població al que pretenen seduir.  

 

Seguint les idees expressades per González Rubín al seu article La telenovela como 

fenómeno social (2007) podem afirmar que aquesta producció televisiva de ficció acompleix la 

funció de permetre que l‘espectador organitze l‘experiència viscuda, la substitueixca i 

mantinga la il·lusió que implica que els problemes poden ser superats i resolts. Es genera, 

així, un vincle emocional entre les trames telenovel·lesques i la pròpia vida del personatge. 

A través de les històries narrades es poden apreciar missatges d‘esperança quotidiana així 



La dona fatal en la telenovel·la 

 217 

com intents moralitzadors que permeten mantindre l‘ordre social establert. Aquesta il·lusió 

que es fa sentir en l‘espectador es converteix en una de els funcions primordials de les 

telenovel·les que no solament narra la realitat aparent, sinó que a més, proposa canvis 

d‘actitud, busca demostrar que existeixen eixides per a la misèria, la discriminació, la 

ignorància, el maltractament, la corrupció o els conflictes laborals. Siga quin siga el 

missatge, sempre se‘ns mostrarà una solució als problemes, una implicació socioeducativa 

que reflectirà les possibilitats davant les desgràcies, com si d‘una lliçó escolar es tractara. La 

telenovel·la, doncs, també busca educar, d‘alguna manera, la conducta bàsica diària de 

l‘espectador i al·legar l‘esperança i la constància com a eina de resolució dels problemes.  

 

Aquest gènere s‘utilitza com a vehicle cultural en tant en quant no solament permet 

l‘entreteniment i la cultura banalitzada sinó que ha assolit diverses missions compromeses 

amb la socialització dels seus públics. En el panorama llatinoamericà, zona on es va 

desenvolupar el gènere i on la seva acceptació ha estat major, s‘ha emprat aquest format de 

ficció com un mitjà social i ideològic que busca sensibilitzar l‘espectador davant qüestions 

gens trivials del dia a dia.  

 

Tradicionalment, la telenovel·la ha estat vista com un gènere femení però en realitat 

atrau per igual a homes i dones, ja que és capaç d‘atraure tots els gèneres, edats i classes 

socials. Durant molts anys han permès l‘entreteniment i la informació (superficial, això sí, 

però informació en definitiva) i com a pràctica discursiva i productora de significats ha 

tingut gran acceptació.  

 

George Drouet, el productor televisiu de Prospective Internacionale va afirmar 

durant una conferència en la IV Cumbre de telenovelas y series de ficcion a Madrid, l‘any 2006 que 

― La telenovela es el soporte mediático del desarrollo sostenible‖ (González Rubin, 2007:5) 

referint-se a que la telenovel·la produeix diferents beneficis, per una part, als productors, 

distribuïdors i canals de televisió (suports de la Indústria Cultural) i, per  altra part, a 

milions de telespectadors als quals ajuda a ser conscients de manera ficcional de la situació 

del mon reial, a saber, de la discriminació femenina, els problemes mediambientals, la 

pobresa, les diferències socials, etc. 
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És una realitat que estudiosos i experts de comunicació, preocupats pel 

desenvolupament dels pobles menys privilegiats consideren la televisió, i en especial, la 

telenovel·la com un mitjà que de manera subtil pot transmetre missatges didàctics, sense 

perdre l‘interès de l‘espectador. D‘alguna manera es tracta de comunicar valors i mitjans de 

superació a traves de l‘entreteniment familiar. 36 

 

Galindo, a la seva tesi: La telenovela de refuerzo de valores sociales (1985) considera que la 

telenovel·la de contingut social estructurat és la que reforça un valor o una trama social, ja 

que aquesta informació concreta sobre un tema promou entre l‘audiència l‘exercici de una 

conducta amb les seves corresponents conclusions morals. En aquest context és on 

adquireixen importància els personatges arquetípics de fàcil identificació a traves dels quals 

es reforcen els valors positius. 

 

Encara que la reflexió anterior ens demostra com el gènere telenovel·lesc manté un 

caràcter educatiu. No hem d‘oblidar que un dels principals objectius de la telenovel·la és 

entretindre i divertir, però aquest fet no està enfrontat amb la possibilitat d‘incloure tòpics 

amb finalitat educativa i generar en el telespectador la intenció de reflexió. Així, podem 

destacar la importància didàctica del gènere, malgrat que aquest caràcter educador apareix 

disfressat, puig els públics telespectadors no busquen directament l‘educació sinó 

l‘entreteniment.  

 

Malgrat que la reflexió prèvia solament contemplen la possibilitat moralitzadora de 

les telenovel·les, hem d‘admetre que, si parlem de les telenovel·les en clau d‘Indústria 

Cultural, hem d‘estudiar el tema de manera consistent, tenint en compte que es tracta d‘un 

gènere que, a banda de les possibilitats psicològiques dels seus missatges, està produït 

seguint una dinàmica industrial amb totes les característiques formals i estètiques que això 

suposa.  

 

Aquesta menció, que serà la que dóna sentit a la nostra investigació, ens planteja la 

qüestió d‘allò nou i la genuïnitat entre els productes culturals televisius, a saber, les 

                                            
36 Actualment, el fenomen social de la telenovel·la es coneix entre els estudis econòmics vinculats a les 
Indústries Culturals com el merchandising social, basant-se en el fet que les produccions mediàtiques que es 
recolzen en la realitat i suposen per part del receptor una lectura de correspondència entre el que es descriu i 
la pròpia realitat. En aquest cas, els límits entre realitat i ficció en la telenovel·les son molt flexibles.  
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telenovel·les. Tenint en compte que, des dels orígens de les primeres novel·les audiovisuals 

(aproximadament als anys cinquanta) fins a l‘actualitat s‘ha canviat el paradigma lògic-

creatiu de les produccions de ficció i aquestes han caigut en mans del control de producció 

mercantil, serà fàcil entendre que els productes telenovel·lescs que analitzarem no deriven 

d‘una manifestació puntual de la creativitat d‘un guionista o director, sinó que responen als 

paràmetres empresarials prèviament estudiats i a les expectatives d‘acceptació i èxit que han 

generat les pròpies Indústries Culturals. 

 

Així, vegem que el producte telenovel·lesc se‘ns mostra com un bé de consum seriat 

de manera que busca en l‘espectador el vincle de complicitat per a mantenir-lo fidel al llarg 

de l‘emissió del producte. No solament la serialitat, sinó també la repetició quasi clònica 

d‘eixes trames moralitzadores que hem comentat prèviament s‘encarreguen de donar sentit 

a la lògica mercantilista post-industrial i posar en mercat els ―nous‖ productes seriats, típics 

d‘aquesta dinàmica empresarial.  

 

 
 

VI.7.4.La dona fatal en clau social: El significat de la seva representació:  

 

Amb la intenció de donar un suport a l‘estereotip que pretenem analitzar i 

emmarcar-lo dins de la realitat de la cultura de masses en general i de les Indústries 

Culturals en particular, necessitem donar-li coherència dins del marc de la Teoria Critica 

entenent que l‘estereotip de la dona fatal és un producte més de l‘entramat industrial i que 

s‘ha utilitzat al llarg de la tradició com un element més de repetició i constància incessant.  

 

Al mig de l‘anàlisi de les telenovel·les, la utilització d’arquetips tradicionals molt 

assimilats pels públics suposa, en primer lloc la fàcil acceptació per part del telespectador i, 

en segon lloc, la possibilitat de d‘assegurar-se el triomf, a priori dels productes que contenen 

aquest clixé.  
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 L’estereotip fatal en clau industrial-cultural:  

 

Pel que fa a la primera de les implicacions, la utilització d‘arquetips molt explotats 

culturalment permet que l‘espectador entenga a priori quines seran les possibles trames que 

suscitarà el personatge. Es coneix la seva naturalesa maligna la seva perversitat i ja s‘ha 

establert les seves possibilitats de triomf. Es tracta, doncs, d‘oferir al consumidor de 

producte cultural, un saber ja establert i avançar, d‘alguna manera, la seva acció letal la llarg 

de la trama.  

 

Si tenim en compte la segona implicació que fa referència a l‘assentament del triomf, 

hem de recalcar que, si be les empreses que difonen aquestos continguts depenen de les 

lògiques econòmiques imperants i busquen la rendibilitat màxima dels seus productes, és 

fàcil entendre com la utilització d‘un estereotip ja acceptat els assegura per endavant l‘èxit 

del nou producte que llancen al mercat. Dit d‘una altra manera, l‘estereotípia és una 

característica fonamental en el context industrial-cultural puig que permet que els 

telespectadors tinguen predisposicions positives davant d‘un personatge que ja coneixen, 

que ja han tractat i del qual ja tenen molta informació.  

 

Les Indústries Culturals que mantenen viva l‘essència de la cultura de masses i difonen 

per tot arreu els nous productes culturals solen nodrir-se dels sabers ja establerts com a 

garantia de triomf i minimització de riscos. L‘explotació desmesurada de l‘estereotip, en 

aquest cas, el de la dona fatal, no s‘allunya del concepte d‘estandarització sinó que podem 

entendre-la com la posta en escena més senzilla però beneficiosa del procés estandaritzador 

del producte cultural.  

 

Des d‘aquesta perspectiva i seguint les línies de discurs dels fundadors de la Teoria 

Critica entendríem els productes d‘aquesta indústria com de baixa qualitat cultural, no per 

qüestions tècniques, sinó per la imposició dels seus estereotips massius amb vistes al 

consum i l‘oci. Les Indústries Culturals imposen els seus valors, estereotips i 

representacions, les quals es fan omnipresents i acabem generant els canons culturals de 

moda. S‘introdueixen en la societat mitjançant formules rígides i de fàcil assimilació per la 

massa social buscant satisfer els desitjos materialistes disfressats de cultura.  
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En aquest panorama en clau crítica entenem, doncs, que aquestos productes (en aquest 

cas, un estereotip) culturals es caracteritzen per presentar un valor de canvi front a un valor 

d‘us. La cultura de l‘acumulació capitalista es reflexa en aquest panorama intensificant el 

desig de l‘espectador de consumir cada vegada més i més producte. Quan el producte 

sembla esgotat, el consumidor demana noves creacions, noves experiències, noves 

aventures i, les Indústries Culturals, davant aquesta demanda tornen a obrir l‘aixeta del 

producte estandaritzat oferint de nou al consumidor un producte ―genuí‖ però que 

realment suposa un plagi d‘altres ja existents i acceptats socialment. 

 

La imatge que coneguem i que es difon a través dels mitjans de comunicació de 

l‘estereotip de la dona fatal és una copia imperfecta d‘aquelles dones fatals mitològiques i 

posteriorment literàries que envaïren als romàntics del segle XVIII i XIX. Les mercaderes 

de cultura no han fet més que absorbir aquest saber popular estès al llarg de la cultura 

clàssica, religiosa i històrica i redefinir-lo tot i fent que responga a les línies 

estandaritzadores que conformen la seva actuació. Així, trobem que la dona fatal com 

estereotip es troba present en qualsevol de les peces telenovel·lesques analitzades, siga quin 

siga el seu rol assumit o les seves característiques no estructurals. Com podrem veure a 

l‘anàlisi posterior, un estereotip també pot estandaritzar-se quan es mostra al bell mig dels 

productes culturals i acaba integrant-se al propi producte, convertint-se així en una peça 

clau en l‘engranatge de la maquina productiva.  

 

Sense la utilització dels estereotips tradicionals, la cultura de masses hauria patit certes 

carències a priori, ja que necessitaria haver-se redefinit i reinventat a ella mateixa generant 

continguts genuïns que encara no existien. Però, malauradament, les grans indústries de la 

cultura han vist en el producte clàssic el negoci de l‘explotació de l‘art, la cultura, la música, 

les lletres i la representació. Han sabut absorbir allò idoni i pur com eren les obres 

artístiques valorades i explotar els seus recursos fins fer-los aplegar a la majoria de 

prestatgeries dels nous centres de oci i comerç. Amb l‘estereotip passa el mateix: s‘assimila 

una pertinència coneguda i una imatge ja identificada prèviament per el receptor, es 

simplifica la necessitat d‘atenció del televident, es minven les possibilitats de reflexió (puig 

que no es convida a ella) i, finalment, s‘acaba imposant un sistema de demanda cultural on 

predomina el benefici econòmic, la producció en sèrie i el valor de canvi.  
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Per tant, l‘aparició de l‘estereotip de la dona fatal al bell mig dels productes culturals, en 

aquest cas, les telenovel·les, suposa, per una part la presentació d‘una realitat preexistent, 

enquadrada en el tot de la pseudocultura37 que no necessita grans esforços per a ser compresa 

i tampoc de massa temps i, per altra, l‘estimulació d‘allò instintiu i l‘obstaculització d‘allò 

objectiu, de tal manera que la societat viu al mig d‘un món superficial on la cultura és entesa 

com un bé de consum més. Es tracta doncs, de ―la fragmentación de contenidos, la 

uniformidad de mensajes, la homogenización de los públicos, la selección de valores, la 

moral del éxito como fundamento determinante y el autoritarismo latente‖ (Muñoz, 

1989:130).  

  

 

 L’estereotip fatal en clau de fenomen social:  

 

La imatge de la dona fatal que se‘ns representa en les telenovel·les és, sense dubte, una 

còpia inexacta de sabers culturals preexistents des de segles enrere. Es tracta de l‘herència 

directa de l‘antagonista del conte tradicional juntament amb la l’harpia i la vampiressa 

mitològica tant admirada en la tradició cultural.  

 

Quan la producció de telenovel·les comença – i encara no s‘ha desenvolupat tota una 

trama mercantil al seu voltant- ja podem identificar la presència de fatals entre els seus 

personatges. En la telenovel·la Senda Prohibida (1959) que està considerada la primera 

telenovel·la mexicana, ja trobem la presència d‘un personatge que es manté a cavall entre la 

típica imatge de la vamp escandinava i la femme fatale contemporània. En aquesta telenovel·la 

l‘actriu Silvia Derbez interpreta el paper de Nora, una dona seductora i atractiva que no 

dubtarà en cap moment en fer ús de les seves armes de seducció fatal per aconseguir, entre 

altres coses, la seva ascensió social. També la telenovel·la Teresa que data del mateix any 

comença a introduir el paper de l‘antagonista com una vilana seductora i maquiavèl·lica que 

sabrà embolicar als homes que te al voltant per aconseguir els seus propòsits.  

 

                                            
37 Nom amb el que Adorno i  Horkheimer es refereixen a eixa nova “cultura” que es basa en les logiques 
capitalistas i que ofereix producte estandaritzat, repetitit i estereotipat. 
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Observem que en els inicis de la telenovel·la ja comencen a tindre importància les 

dones fatals com a personatges que acaben assumint molt de poder i importància al mig de 

la trama, fins i tot, interpretant tímidament el rol d‘antagonista d‘aquestes sèries.  

El motiu d‘aquesta ràpida explotació del clàssic arquetip deriva de les necessitats 

moralitzadores de les telenovel·les. Com s‘ha comentat anteriorment, la telenovel·la com a 

gènere ha gaudit durant algun temps de la possibilitat de transmetre una sèrie valors 

educatius i moralitzadors que han accelerat l‘evolució i el canvi social. Als inics de la 

producció telenovel·lesca ja es podrien respirar aquestes intencions didàctiques, que 

buscaven entre altres, mostren un reflex de la societat que envoltava el telespectador i, a 

l‘hora, posar-lo davant de diversos conflictes quotidians que acaben tenint sempre un bon 

final.  

 

Aquesta intenció moralitzadora que ens mostren les telenovel·les va lligada a la 

importància de la religió en aquell moment. Els missatges moralitzadors busquen educar en 

valors cristians, per ser la religió imperant en el territori on comencen a adquirir 

consistència. Amb l‘explotació de l‘estereotip de la dona fatal era fàcil representar el pecat i 

la temptació: la fatal és una dona malvada que sotmet als homes amb l‘única intenció d‘ 

extraure d‘ells un benefici. És un escurço que ens recorda a la tradicional serp que apareix a 

la Bíblia i la qual va temptar a Adam i va causar l‘expulsió dels homes del paradís. La dona 

fatal és provocativa i insensata. Utilitza les seves armes seductores per a trastocar la 

integritat dels homes i tornar-los bojos al seu pas. Els seus vestits no són apropiats (sempre 

trobem un paral·lelisme entre les vestimentes exuberants de la fatal i l‘estil tradicional i 

recatat de la protagonista benèvola) i sol ostentar al luxe i la riquesa. Davant aquest 

personatge ―poc moral‖ trobem l‘estereotip de la protagonista, el personatge benèvol, la 

bona, la correcta, la religiosa i obedient, verge i submisa esclava. Aquestes dos imatges es 

contraposen al llarg de les trames com si es tractara de la dicotomia tradicional de 

Verge/dimoni que tanta importància va adquirir en la literatura i la pintura romàntica.  

 

En realitat, aquestes dues imatges busquen reflectir el bé i el mal al mig de la trama 

d‘una manera frívola i castrant. La protagonista, malgrat no ser tan exuberant ni tenir tant 

d‘èxit amb els homes, acabarà aconseguint l‘amor ―pur‖ i la felicitat. La femme fatale, per la 

seva part, gaudirà dels homes i les seves riqueses, es divertirà en festes i actes socials i, 

finalment, serà castigada com a venjança per la seva arrogància, malícia i egoisme. El 
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missatge és contundent: per una part, la relació de l‘amor amb la castedat i la senzillesa i, 

per altra part, el càstig de la luxúria, el sexe i la diversió. El patró de càstig cristià es ben 

present al llarg de totes les telenovel·les analitzades, en les quals, el personatge fatal acaba 

relacionant-se amb una dona impura mentre que la protagonista acaba aconseguint, gràcies 

a eixa aparent ―puresa‖ l‘amor i la estabilitat.  

 

Observem, doncs, com la presència de la moral cristiana com a eina educadora es 

troba present en les telenovel·les des dels seus orígens. En els últims anys, la vinculació 

religiosa i la telenovel·la ha estat menor, però encara es poden observar exemple de vincles 

religiosos forts, com per exemple, en la producció de 2009: Bella Calamidades, emesa en 

Espanya a finals de 2010.  

 

Una segona lectura del sentit que adquireix la presència de la dona fatal des dels 

orígens de les telenovel·les emeses ens fa pensar que ,amb la possibilitat d‘incloure un 

estereotip fatal que assumeixca el rol d‘antagonista de la trama és possible conjugar el 

missatge de bona conducta al mig dels telespectadors. Fugint del càstig diví i espiritual del 

que parlàvem anteriorment (el religiós) podem interpretar un sentit de didàctica educativa 

des del punt de vista social. Seguint amb la tradició dels contes populars on l‘antagonista és 

sempre castigat i sotmès al bé imperant en les històries, la dona fatal de telenovel·la serà 

castigada per no seguir els patrons de bones conductes socials. Tenint en compte que 

aquest personatge antagònic és una dona, podem interpretar, també, la intenció formativa 

del rol de gènere, és a dir, mostrar com les bones dones, que actuen bé amb els seus marits 

i promesos acaben triomfant, mentre que les devoradores d‘homes seductores no 

aconsegueixen un futur pròsper al costat d‘un bon home. Vegem, doncs, com la 

representació d‘una dona fatal  en la tradició telenovel·lesca manté uns paràmetres sexistes 

en els quals la dona ―submisa‖ i ―obedient‖ és la triomfadora, mentre que la ―desobedient‖ 

i ― luxuriosa‖ està condemnada al destí fatal. Aquesta implicació sexista respon simplement 

al context en el que es desenvolupen les primeres telenovel·les, una societat on encara es 

troben patents les diferències entre gèneres i la lluita per la igualtat encara te molt de camí 

per fer.  

 

Aquesta implicació social de l‘estereotip de la dona fatal amb les corrents sexistes 

imperants en el moment presenta certa relació amb l‘herència directa de la literatura 
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romàntica, corrent literària on es va consolidar l‘estereotip totalment. Sembla que el 

sentiment misogin que es respirava en aquell moment, arreu del segle XVIII i XIX va ser 

absorbit pels fulletons i les radionovel·les i, posteriorment, va passar a la petita pantalla en 

forma de femme fatale telenovel·lesca. Vegem com, malgrat el sentiment sexista que existeix 

en el context on es desenvolupen les telenovel·les (l‘Americà Llatina, al se dels anys 

seixanta, setanta i vuitanta) respira un panorama social en el que la dona encara es troba en 

inferioritat front a l‘home (a l‘igual que en Espanya en l‘època, però amb més carències). 

No parlem d‘una misogínia íntegra, sinó d‘un sentiment de por que sorgeix de les primeres 

implicacions de la dona en societat. La dona forta i lluitadora (que es representa baix la 

maliciosa imatge de la femme fatale) queda eclipsada per la dona submisa i obedient que 

respecta al seu marit i s‘encarrega de les tasques de la llar. D‘aquesta manera, podem 

identificar un sentiment misogin encobert, l‘odi a eixe ésser femení que comença a obrir-se 

pas entre els estaments socioculturals i, el qual, s‘ha de relegar a segon lloc per a mantindre 

l‘ordre establert. Es plasma, doncs, el sentiment de malícia misògina en la imatge femenina, 

mostrant-la com un personatge malèvol quan fuig dels rols que se li havien atribuït 

tradicionalment.  

 

Amb l‘evolució i el pas dels anys, la imatge de la dona fatal en les telenovel·les 

deuria haver-se reduït i, perquè no, haver desaparegut. No obstant això, i com podrem 

veure en l‘anàlisi que presentem a continuació, la seva presència cada vegada és més 

abundant, fins i tot augurem que s‘intensifica el caràcter pervers d‘aquest estereotip i 

s‘aproxima a la sanguinaritat i l‘assassinat. Els motius d‘aquesta incoherent persistència 

deriven del poder de les Indústries Culturals altament mencionades, les quals, davant la 

necessitat de mantenir l‘ordre i el control entre les audiències, continuaran amb l‘emissió 

dels mateixos productes, els mateixos arquetips i les mateixes trames que havien acostumat 

a manifestar, tot i buscant la manera de relaxar el telespectador, pal·liar la seva inquietud 

psicològica i narcotitzar amb els productes de sempre (els quals, malgrat el caràcter original, 

es sustenten en les estructures clàssiques, les trames de sempre i les histories repetides al 

llarg dels anys). Caldria fer un incís breu per comentar la importància de la serialitat en la 

manifestació de productes culturals. En el cas de les telenovel·les podem observar el procés 

d‘estandarització portat a l‘extrem pel que fa a la originalitat de les trames. Si altres mitjans 

d‘expressió cultural estan farcits de sagues inacabables de llibres, col·leccions per 

lliuraments que mai finalitzen i reedicions de discs clàssics, el panorama telenovel·lesc ni 
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tan sols es renova en noves formes de consum, sinó que es basa en la repetició d‘històries 

calcades, els remakes de serials clàssics i remissió de peces ja emeses en diverses ocasions. 

Davant aquesta lògica repetitiva estandaritzada es comprensible que l‘estereotip de la dona 

fatal no evolucione cap a la seva desaparició sinó que, en un intent per dotar d‘ímpetu en 

les telenovel·les clàssiques, es manté estable seguint el patró que el va originar o, com a 

molt, s‘intensifica el seu fatalisme com a resposta a la tendència estandaritzadora.  

 

VI.8. ANÁLISI DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA DONA FATAL DE LES 

TELENOVEL·LES 

 
 

“Mujer de nadie, mujer de todos,  
mujer que mata..... 

Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata 
Mujer tan cara, mujer ingrata.....” 

(Rubí, versió  2004). 
 

 
 

Amb la intenció d‘establir un corpus que caracteritze els trets més significatius de la 

representació de l‘estereotip de la dona fatal en les telenovel·les,  hem seleccionat una sèrie 

de característiques que romanen constants en qualsevol manifestació visual d‘aquest 

personatge heretat de la mitologia. La nostra intenció, tal i com s‘ha especificat en apartats 

anteriors, és demostrar, en aquesta representació no aleatòria i constant, la influència de les 

corrents estandaritzadores que deriven de la concepció de la telenovel·la com a producte de 

les Indústries Culturals. Pretenem, doncs, establir quins són els trets que es repeteixen 

constantment en la posta en escena d‘aquesta icona cultural i observar com, a pesar de les 

característiques fixes que s‘aprecien fàcilment, existeixen una sèrie de variants que 

interactuen entre sí i que, a priori, semblen mostrar personatges nous en cada producció. 

Malgrat aquest engany visual que pateix l‘espectador, la dona fatal, fent honor al seu 

caràcter estereotipat (i, per tant, repetitiu), es mostra com un producte treballat des de la 

lògica  industrial-cultural tot reflectint les pautes de creació i difusió d‘aquestes.  

 

Ens referim, doncs, al fenomen d’ Intercambiabilitat de les parts del que parlaren 

Adorno i Horkheimer al seu llibre Dialéctica de la Il·lustració. En aquest capítol, on es 
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plantegen les conseqüències culturals del procés de mercantilització de la cultura, es fa 

referència a la fusió entre cultura i entreteniment. Amb aquesta combinatòria derivada de 

l‘evolució del capitalisme en general i del negoci de la cultura en particular, es busca fugir de 

l‘avorriment amb noves experiències buscant allò fàcil i superficial que necessita poca 

implicació per part del receptor. Les Indústries Culturals tendeixen a esborrar l‘exigència 

del pensament independent dels públics, convertint-los en subjectes passius i, a l‘hora, 

consumidors, propiciant la reproducció de models estereotipats, i repetitius que impedeixen 

l‘oposició crítica com forma de consum cultural (Adorno, 1954).  

 

La producció cultural, dominada per l‘ estandarització, busca amagar aquesta 

característica i dissimular la producció en sèrie d‘eixos productes anomenats culturals38 per a 

fer sentir al consumidor que està davant d‘una expressió genuïna de cultura quan realment 

és víctima del cercle econòmic imperant. A través de dues fórmules estudiades pels teòrics 

de la cultura es pot identificar fàcilment l‘estandarització de qualsevol producte cultural. 

Aquestes son la Intercambiabilitat de les parts i el procés de Pseudindividualització. Com podrem 

observar en l‘anàlisi següent, quan es tracta d‘un estereotip repetit en un producte cultural 

(en aquest cas, la dona fatal) identifiquem la intercambiabilitat d‘eixes parts a través de les 

múltiples manifestacions de l‘estereotip tot i alternant característiques secundàries inherents 

a la trama. Així, algunes de les nostres dones fatals es troben de cara amb un desenllaç letal 

per a la seva persona, mentre que altres són perdonades i reinserides en el seu context 

desprès de descobrir-se la seva maldat. No obstant això i, malgrat els destins diferents entre 

unes i altres, no poden negar la seva pertinència a l‘estereotip, el seu caràcter mitològic que 

les manté vives al llarg de la producció cultural. 

 

A banda del procés d‘ estandarització que analitzarem a continuació, cal remarcar 

dos trets fonamentals de la dona fatal en la telenovel·la, els quals li permeten definir-se com 

pertinent al gènere: la serialitat i la repetició. Segons explica Rodriguez Ferrándiz (2008) 

seguint les teories d‘Adorno a la seva publicació Màscares d’allò nou, dialèctica de les Indústries 

Culturals, la serialitat és una característica arrelada a aquestos productes i es pot entendre 

com una traducció semiotico-estructural de l‘estandarització adorniana. Aquest autor la 

                                            
38 Caldria fer una revisió bibliogràfica envers el concepte de ―cultura‖, com ha estat definit al llarg de la 
història i les implicacions que d‘ ella deriven per a poder parlar realment del seu significat. Des del punt de 
vista de la Teoria Crítica, la cultura genuïna, pura i original ja ha decaigut i s‘ha venut al mercat industrial-
cultural, caient així en un cercle viciós dominat pels interessos econòmics de les grans multinacionals 
dominants en el mercat capitalista.  
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defineix com: ―Una variació d‘allò sempre igual, en una continuïtat diguem-ne lineal, en una 

successió, en una col·lecció de casos, que són els episodis, capítols o lliuraments dosificats 

en el temps que conformen la sèrie (Rodríguez Ferrándiz, 2008:14-15). Pel que fa al 

fenomen de la repetició, l‘autor ho defineix com ― La identitat d‘allò diferent‖ (2008:16), el 

tret que simula una novetat genuïna al mercat cultural però que en definitiva, no s‘allunya 

massa del que és l‘essència estereotipada dels productes culturals.  

 

Vegem com les dos característiques comentades responen perfectament a la lògica 

aplicada en l‘aparició de l‘estereotip fatal en les telenovel·les. Per una part, la serialitat pròpia 

del producte on adquireix sentit aquest estereotip implica l‘èxit del format, que és rebut per 

l‘espectador amb constància, tot i despertant la necessitat psicològica de continuïtat i 

seguiment (característica adherent en les telenovel·les i altres productes culturals per 

lliuraments). D‘altra banda, la repetició del personatge, amb unes característiques físiques 

similars, una actuació pròpia de l‘ estereotipació fàcilment predictibles i un marc d‘actuació 

alimentat de la serialitat citada permeten la seva identificació ràpida i el seu encasellament en 

el marc de producte cultural explotat. La dona fatal apareix en les telenovel·les com un 

producte innovador cada vegada, ja que es tracta d‘un personatge nou, en una trama nova, 

amb relacions familiars diferents però hem de contemplar que l‘esquema bàsic de repetició 

és el mateix, puig que deriva del mite clàssic que sustenta el seu significat. Així doncs, els 

esforços dels guionistes no són banals, ja que s‘intenta camuflar aquesta repetició amb 

noves fórmules i nous escenaris que simulen un univers original de contingut.  

 

Malauradament, les variables de l‘estàndard que s‘utilitzen per a simular una 

originalitat inexistent són limitades i prompte observem l‘esgotament d‘aquestes. La 

fórmula per a combatre l‘esgotament de les variants del producte cultural, o en aquest cas, 

de l‘estereotip de la dona fatal es mostra amb l‘aparició de noves tècniques, a saber, la 

paròdia del propi gènere o fins i tot el procés intertextual39. Amb aquestes noves 

aplicacions sobre l‘estàndard, l‘espectador gaudeix d‘un producte que, a priori, sembla fugir 

de les lògiques de l‘estandarització, però que, en definitiva, no deixen de ser branques 

sustentades en el mateix tronc, productes que arrosseguen un saber previ, una realitat 

                                            
39 Més endavant podrem observar com la paròdia del gènere i la intertextualitat suposen un recurs explotat 
per les Indústries Culturals i apareix en moltes produccions televisives. La dona fatal, en aquest cas, es 
presentarà com un personatge còmic i ridiculitzat fent referència a altres fatals telenovel·lesques ja 
consolidades en el mercat televisiu.  
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existent, un producte ja consumit que fa rebrotar el reciclatge de l‘obra davant l‘esgotament 

de possibilitats en el procés de repetició.  

 

 

VI.8.1. Característiques físiques de la dona fatal en la telenovel·la:  

 
El personatge femení fatal que ens mostren les telenovel·les es caracteritza per estar 

interpretat per dones amb rostres durs, forts, que denoten poder, seguretat i ostentació. La 

fisonomia de les seves cares és molt marcada, tenint en compte que es tracta d‘una 

fisonomia accentuada pels maquillatges recarregats que solen lluir. Solen tenir el cabell 

obscur (a diferència de les mítiques fatals de Hollywood, que solien caracteritzar-se per lluir 

unes cabelleres rosses espectaculars) i normalment llargs, que solen arreplegar amb tocats 

estirats que remarquen més, si escau, les seves característiques facials. La imatge d‘aquestos 

personatges, que sol estar engalanada amb complements que s‘aproximen a  l‘ostentació i el 

luxe, s‘apropa a la imatge d‘unes senyores amb alt poder adquisitiu, elegants i frunzides, 

normalment a l‘ avantguarda de la moda i les noves tendències.  

 

El maquillatge 

El maquillatge, com hem comentat, accentua el caràcter maliciós de les dones fatals 

telenovel·lesques, puig que a través d‘ell s‘aconsegueix l‘expressió marcada dels seus rostres 

i la imatge de poder davant els altres. Al contrari que els personatges més benèvols, que 

solen utilitzar maquillatges més suaus, pàl·lids i cremosos, les dones fatals es nodriran dels 

rojos seductors per als seus llavis, de pestanyes extrallargues que representaran mirades 

profundes i penetrants i pòmuls ben remarcats que recalquen la seva fisonomia facial. Un 

exemple clarificador d‘aquest ús del maquillatge el trobem al personatge de Paola Bracho 

en la telenovel·la La usurpadora. En aquesta producció televisiva, Paola, la malvada germana 

bessona de Paulina (la bona de la telenovel·la) apareix sempre amb els llavis ben pintats de 

roig o tonalitats fortes mentre que la seva germana Paulina (ambdues interpretades per 

l‘actriu Gabriela Spanic) sol utilitzar maquillatges suaus, aproximant-se a les tonalitats 

pàl·lides, molt senzilles, que ens reflecteixen un rostre ingenu, infantil i bondadós.  
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Un altre exemple el trobem en les interpretacions de Rubí. Aquest personatge que, 

malgrat ser la fatal de la telenovel·la és la protagonista de la història, apareix sempre amb 

uns llavis remarcats de colors rojos i marrons, forts, i amb ombres que accentuen la seva 

mirada tot i contrastant amb la seva tonalitat de pell bastant obscura. Al llarg de totes les 

versions que s‘han fet d‘aquesta telenovel·la, s‘ha respectat l‘estil de maquillatge 

característic en aquest personatge.  

 

El personatge de Luisa Zambrano en Guadalupe, malgrat que s‘allunya un poc de la 

premissa inicial de bellesa que dóna sentit al mite de dona fatal també aprofita el 

maquillatge com una característica de la seva maldat i els seu poder de persuasió. Aquest 

personatge, interpretat per la mítica actriu de telenovel·la Zully Montero es caracteritza per 

l‘ús de maquillatges facials extremadament professionals, amb ulls remarcats amb perfilats 

negres molt plasmats i ombres clarobscures que accentuen més si escau la mirada 

provocativa i directa d‘aquesta vilana de telenovel·la.  El maquillatge, doncs, és un tret que 

permet l‘assimilació fàcil d‘aquestes fatals de telenovel·la, ja que a través d‘ells 

s‘aconsegueix transmetre trets de seducció i força que van en concordança amb la 

personalitat del personatge.  

 

Encara que la majoria de vegades el maquillatge acompanya el rostre fatal dels 

personatges, existeixen alguns casos en que, fruit de la necessitat de mostrar quelcom 

diferent (però, en definitiva, el mateix personatge) es busquen noves tècniques a través de 

les quals s‘aproxima al  rostre facial de les fatals amb altres sistemes. Un exemple seria el 

personatge d‘Evangelina Vizcaino en la telenovel·la Cadenas de Amargura on l‘actriu es 

caracteritza per lluir un maquillatge sobri i molt senzill tot i subratllant els pàl·lids de la seva 

cara, fet que aproxima aquest personatge als rostres clàssics de les vamps més 

fantasmagòriques i sobrenaturals. També el personatge de Lucero (Lulú) en la telenovel·la 

Prisionera fuig dels maquillatges recarregats que denoten seducció per a mostrar-nos un 

rostre senzill, allunyat de les ombres i els llavis perfilats. Lulú, interpretada per Diana 

Quijano representa la maldat en estat pur, encarnant a un personatge sinistre que acaba 

convertint-se en una assassina en sèrie tot i aproximant-se el satanisme. En aquest cas, el 

maquillatge no s‘utilitza per a categoritzar a la dona fatal ja que a través de la senzillesa del 
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seu rostre es busca l‘expressió d‘un altre tipus de personatge, el qual centra la seva capacitat 

de persuasió i seducció en les seves accions dramàtiques.  

 

Els cabells 

Tal i com hem observat en els anàlisis de les disciplines anteriors, la cabellera ha 

estat sempre una icona de representació a l‘hora de plasmar rostres de les dones fatals a les 

obres artístiques, literàries i cinematogràfiques. Òbviament, la telenovel·la assumeix aquest 

caràcter significatiu d‘altres arts i l‘utilitza com a punt d‘identificació en la representació de 

les seves vilanes. La importància de cabelleres llargues es veu manifestada en la majoria 

d‘obres analitzades. Rubí, per exemple, llueix una voluminosa melena morena que deixa 

onejar amb el vent i a través de la qual simula llibertat, ànsia de poder, seducció. Teresa, en 

la telenovel·la que porta el seu nom, es presenta amb una melena similar a la de Rubí, 

encara que aquesta és menys voluminosa. Tret característic és la melena morena en les 

dones fatals de les telenovel·les. Podem afirmar que la utilització de la tonalitat negra o 

castanya obscura (la majoria de vegades apareixen amb cabells tintats de negre atzabeja, 

negre total, mate, símbol de perversió si fa no fa en les convencions subjectives del color).  

No obstant això, i malgrat la importància de les cabelleres morenes entre les nostres 

fatals, cal remarcar l‘existència de pautes distintives, utilitzades per a fer distinció d‘aquelles 

dones fatals ja establides en el panorama cultural i mostrar un nou personatge que semble 

diferent a través d‘aquestos insignificants canvis físics. És el cas del personatge Deborah en 

Acorralada, la qual llueix una espectacular melena rossa, que quasi s‘aproxima a aquelles 

fatals del film noir que consolidaren la presència de l‘estereotip en els productes culturals. 

També Laura en Secretos del Alma apareix amb una cabellera rossa, impròpia en aquestes 

telenovel·les a través de la qual denota la seva capacitat de seducció.  

 

La melena, doncs, actua com un dels trets característics de les fatals, malgrat que 

existeixen una sèrie de representacions que innoven i mostren les seves fatals amb els 

cabells curts. Un cas representatiu de la lluïda de cabells curts per part de les fatals el 

trobem a Berta de Aragón en Herida de amor, aquest personatge, mogut pel desamor que 

sofreix, acaba assumint un rol d‘estafadora, assassina, manipuladora i amb grans trets 

d‘esnobisme. Malgrat la seva bellesa, no ha necessitat d‘una melena llarga per a ostentar la 
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seva malícia, sinó que utilitza uns cabells més curts per a dissimular la seva pertinència al 

món de les avarícies i les enveges. Un altre cas representatiu de l‘absència de cabells llargs el 

trobem al personatge de Gilda en Siempre te amaré. En aquest serial, en el que Gilda, a pesar 

del seu aspecte de refinada i respectada dona actua com una perillosa psicòpata capaç de 

dur a terme horribles aberracions amb la intenció d‘aconseguir els seus objectius. Vegem en 

aquest cas, la importància de l‘absència de cabelleres, puig que aquest personatge fatal 

utilitza aquest tret com una possibilitat per a revestir-se d‘home i intentar assassinar en dos 

ocasions a Amparo, una de les protagonistes, encara que sense èxit.  

 

Existeix un cas particular que mereix una menció. Es tracta del personatge de 

Tamara en El privilegio de amar. En aquesta telenovel·la, la la dona fatal, caracteritzada en un 

principi com un personatge atractiu però solemne, sense excessives ostentacions però amb 

gran capacitat de malícia utilitza l‘arma dels cabells com a recurs per a expressar tota la seva 

maldat que, en aquest cas particular, ha acabat acostant-se a la bogeria. Tamara acaba 

rasurant-se ella mateixa els cabells, apareixent com un personatge calb que transmet el 

clímax de la maldat, aplicat sobre ella mateixa. A banda d‘haver torturat i perseguit durant 

anys a la seva competidora i protagonista de la telenovel·la, Cristina, i haver fet infeliç a 

l‘home amb qui es casa per a veure créixer el seu estatus social, la seva ira i maldat 

alimentades per la necessitat d‘aconseguir l‘amor de Victor Manuel i eliminar Cristina de la 

història acabaran generant-li una bogeria extrema a través de la qual aplicarà la seva malícia 

sobre ella mateixa, fet que es plasma en la mítica escena de la sèrie en la que es rapa els 

cabells. En aquest cas particular, observem com els cabells actuen com  arma de poder, de 

categoria, i el personatge, amb l‘acció de ―llevar-se‘ls‖ i acaba demostrant la seva debilitat 

davant la trama que ella mateixa ha generat40.  

 

La vestimenta 

La vestimenta que utilitzen certes dones fatals de les telenovel·les és una 

característica que ens permet encasellar-les dins del corpus que caracteritza a l‘estereotip en 

                                            
40 Observem en aquesta escena un símil amb el mite de Sansón i Dalila que apareix en la Bíblia. Sansón, mogut 
per l‘amor que sent per Dalila accedeix a confessar-li que ens els seus cabells resideix la força que el 
caracteritza. Dalila, ràpidament, comunicarà las filisteus la confessió de Sansón, els quals li tallaran la melena i 
acabaran amb la seva força. En aquest cas, Tamara es desfà de la seva melena com a recurs per a demostrar 
que està esgotada i que ja no pot continuar amb aquest rol de dona fatal assassina. Vegem, però, que les 
conseqüències finals no acabaran com en la Bíblia i la mala fe de Tamara continuarà fins al final de la trama.  
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qüestió. Amb la finalitat de transmetre una imatge seductora i persuasiva (sobretot de cara 

als personatges masculins que solen ser les seves víctimes) les fatals de telenovel·la es 

vesteixen de manera provocativa, amb colors passionals (predomina el roig en la varietat de 

vestuari que mostren) o bé blancs i negres. Així doncs, aquestos vestits solen ser curts, molt 

cenyits per a ressaltar la figura femenina i, normalment, es caracteritzen per lluir uns 

espectacular escots que realcen el bust de les actrius que encarnen aquestos personatges. 

Malgrat que els personatges benèvols d‘aquestos serials també poden utilitzar aquest tipus 

de vestimenta, sol ser una peça típica de les fatals, ja que les bones de la telenovel·la poden 

utilitzar-lo en moments determinats però no el necessiten com un complement a la seva 

imatge seductora. A més, cal recordar que com a tòpic, el personatge benèvol de la 

telenovel·la sol tindre bé una naturalesa humil i senzilla, bé un caràcter assossegat i formal, 

fruit del seu benestar, fet pel qual la posta en escena d‘aquesta imatge no requereix com a 

condició sine qua non la utilització de vestimentes provocatives i, de vegades, excèntriques.  

 

Exemples característics de l‘ús de la vestimenta com un recurs fatal els podem 

trobar en el personatge de Lorena en la telenovel·la Mi pecado, on l‘actriu Altair Jarabo 

apareix al llarg de tots els capítols amb vestits curts, sempre per dalt dels genolls i escots en 

forma de pic o bé estil paraula d‘honor. Sempre alterna el color roig amb el negre, rares 

vegades se la veu amb teles estampades o amb motius sinó que sempre busca la sobrietat 

dels colors purs i forts i els vestits ben cenyits a la seva lleugera figura. Un altre exemple 

l‘encarna en la telenovel·la Tormenta en el paraíso, on el personatge de Maura es caracteritza 

per la utilització de vestimentes pròpies de les top models de passarel·la, sempre cenyida i 

amb grans escots. Normalment, aquestes actrius sempre mostren els braços, mai utilitzen 

jaquetes ni cap altra peça d‘abric que puga amagar per un instant les seves armes carnals de 

seducció.  

 

Cal observar com de vegades, la utilització de robes seductores i sensuals no és una 

vinculació directa amb el caràcter fatal d‘aquestos personatges. L‘exemple més significatiu 

d‘aquesta idea el trobem en la telenovel·la argentina La extraña dama, on l‘actriu Maria Rosa 

Gallo interpretava a Sor Paulina, amb les vestimentes que corresponen a una monja de 

l‘època (aquesta telenovel·la es va estrenar l‘any 1989). Malgrat no utilitzar la vestimenta 

tradicional de les dones fatals de les telenovel·les, Sor Paulina reflexa la imatge d‘una monja 
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perversa que s‘encarregarà de fer-li la vida impossible a Luisa, la protagonista de la trama. 

Curiosament, el desenllaç de la trama ens mostra que Sor Paulina ni tan sols era monja, sinó 

que era una impostora que havia entrat al convent amb intencions econòmiques per 

aconseguir regentar el lloc de Mare superiora i així, veure la seva fortuna créixer.  

 

També Tia Evangelina en Cadenas de Amargura s‘allunya del patró tradicional que 

marca la línia de moda entre les dones fatals. Aquest personatge interpretat per Diana 

Bracho es caracteritza per sempre anar vestida amb llargues peces de roba i manegues 

llargues (tot el contrari que les anteriors citades) tapant qualsevol part del seu cos que no 

siga la cara. A més, l‘estil de vestir de tia Evangelina es caracteritza per la sobrietat, de 

vegades en excés, mostrant una línia clàssica de faldes llargues i vestits que recorden de 

vegades a les sotanes religioses. Aquest personatge alterna els colors bancs i les tonalitats 

pastel amb el negre fosc en algunes escenes de la telenovel·la, sobretot quan participa en 

alguna trama maquiavèl·lica. La seva manera particular de vestir ens fa recordar a les 

típiques senyores estirades de mitjans del segle XX.  

 

Un altre exemple que ens demostra que la dona fatal de la telenovel·la no sempre es 

caracteritza per engalanar-se amb vestits i peces de roba sensuals el trobem en la 

telenovel·la Rosa Salvaje (1987) en la que el personatge de Dulcinea encarnat per Laura 

Zapata se‘ns presenta endollat amb robes clàssiques, faldes de tres quarts amb camises a 

joc, molt elegants però més pròpies de senyorones riques i poderoses que de les fatals a les 

que estem acostumats. També la ja citada anteriorment Catalina Creel en Cuna de lobos 

s‘allunya del patró tradicional que vist a les fatals. En aquestos últims cassos, la vestimenta 

que caracteritza a les vilanes és pròpia de l‘edat que representen, però també del caràcter 

madur que busquen plasmar: com veurem a continuació, es tracta d‘una nova categoria de 

dona fatal, la dona fatal madura, que busca la persuasió en altres armes que s‘allunyen un 

poc de la seducció original i aprofiten altres clixés de la trama per a desenvolupar els seus 

malèfics plans fatals.  

 

Els cossos 

Els cossos de les dones fatals de les telenovel·les es caracteritzen per ser cossos 

molt definits, amb les corbes típicament femenines molt remarcades i, normalment, pits 
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grans i voluptuosos. El cànon que mou aquestes fatals deriva del cànon estilístic del 

moment. Així doncs, es poden apreciar cossos on predominen més les corbes ben 

marcades en les primeres telenovel·les i cossos cada vegada més prims i esquàlids en les 

telenovel·les més contemporànies. Malgrat que el volum corporal no és una característica 

que vaja sempre acompanyant al mite de la dona fatal ens sembla curiós citar com aquestes 

dones perverses, des dels seus orígens a se de les telenovel·les s‘han construït seguint el 

cànon estilístic establert i, per consegüent, s‘han adaptat a la cultura de no ficció que les 

empara. D‘aquesta manera entenem com l‘estereotip de la dona fatal s‘ha configurat en les 

telenovel·les com un producte cultural més, no solament des del punt de vista de la 

producció i el benefici industrial sinó també des del punt de vista dels corrents i les 

tendències socials.  

 

Un exemple clarificador el trobem si posem en comparació les fatals de les primeres 

èpoques i les més actuals: Nora en Senda prohibida (1959) se‘ns presenta com una dona amb 

corbes sinuoses molt remarcades que a més s‘accentuen gràcies als vestits cenyits que 

portava. També Esther Salvatierra en Los ricos también lloran (1979) interpretada per Rocio 

Banquells es caracteritza per representar a una dona amb corbes, un cos voluptuós i a 

l‘hora seductor i atractiu responent al cànon de l‘època. En contraposició, quan analitzem 

les telenovel·les de finals dels vuitanta i la dècada dels noranta observem cada vegada 

cossos més prims però s‘alternen amb les figures corbes que caracteritzaven la dècada 

anterior. Així trobem cossos molt prims, com és el cas, per exemple, de Paola en La 

Usurpadora o cossos amb més volums i amb corbes encara molt marcades, com l‘actriu 

Úrsula Prats interpretant a Maura en Tu o Nadie (1985) Posteriorment, ja en el 2007, les 

vilanes es caracteritzaran per la seva extrema primesa, tal i com marca la moda del moment. 

Exemples en trobem molts, com és el cas del personatge Isadora Duarte en Destilando amor 

(2007), Maura en Tormenta en el paraiso (2007) o Rebeca en Inocente de ti (2004).  

 

Aquest cànon, malgrat marcar una tendència generalitzada, sol escapar-se en algunes 

produccions. És el cas de Catalina Creel en Cuna de Lobos (1986) que posa in extremis l‘anti-

cànon de bellesa de l‘època, a l‘igual que el personatge d‘Isaura en Amarte es mi pecado 

(2004). Aquestes, entre d‘altres, remarquen que no sempre la persuasió i seducció fatal va 

de la mà de la bellesa extrema o de l‘atractiu físic, malgrat que elles han necessitat incentivar 
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molt la seva malicia i el seu paper maligne en la trama per a ser catalogades com vilanes 

fatals de les telenovel·les.  

 

VI.8.2. Tipus de dones fatals en la telenovel·la segons la seva imatge física 

 
 

Amb l‘anàlisi de l‘estil de representació de la dona fatal en les telenovel·les volem 

posar d‘èmfasi el cànon estilístic que s‘utilitza a l‘hora de caracteritzar aquest tipus de 

personatge dement i, observar així, com es col·labora en l‘ estereotipació de la imatge 

femenina i com, a traves de l‘estandarització física, també s‘acaba donant peu a la 

consolidació final d‘estereotips. 

 

Una vegada analitzades totes aquelles variants físiques que podem trobar en les 

dona fatal de les telenovel·les hem de dir que es tracta d‘un personatge molt perfilat a l‘hora 

de posar-lo en escena. La dona fatal, com sabem, es caracteritza per la seva maldat i la seva 

persuasió de cara als homes amb la intenció d‘aconseguir d‘ells privilegis o bé utilitzar-los 

per als seu propi benefici. A l‘hora d‘ inserir-les en les pantalles televisives no solament es 

necessita d‘una trama en la que tinguen cabuda les seves accions, sinó que cal trobar una 

sèrie de característiques de fàcil identificació per part dels públics. Així, els guionistes han 

generat una nova imatge física de la dona fatal tradicional i l‘han adaptada a les necessitats 

de la petita pantalla.  

Com hem pogut observar, a través de quatre característiques bàsiques que formen 

part de la imatge física d‘un personatge, s‘ha aconseguit consolidar un estereotip femení en 

l‘interior d‘un producte cultural de ficció. Aquestes característiques (cabells, vestimenta, 

maquillatges i cossos) han configurat l‘imaginari fatal del personatge a l‘hora que l‘han dotat 

de personalitat i de caràcter propi per a actuar amb llibertat tot i pertanyent al gènere en 

qüestió.  

 

Desprès d‘aquest anàlisis bàsic de les característiques físiques de les dones fatals en 

les telenovel·les, ens permeten establir tres categories fonamentals en les que s‘enquadren 

les principals fatals analitzades Aquestes categories, que no deixen de ser fruit de la 



La dona fatal en la telenovel·la 

 237 

repetició constant de la imatge i les característiques dels personatges ens permetran 

observar com el procés industral-cultural de l‘ estandarització es troba patent en l‘estereotip 

telenovel·lesc i com la seva innovació o canvi no deriva sinó, de la propietat adherent a 

aquesta estandarització, és a dir, la intercambibilitat de parts per a generar ―nous‖ productes 

(en aquest cas, noves ―fatals‖) que no deixen de ser còpies inexactes de les anteriors.  Les 

tres categories de dones fatals telenovel·lesques segons la seva imatge física son les 

següents:  

 

a) Les belles fatals: Òbviament, si tenim en compte que les fatals de telenovel·la sorgeixen 

com una herència directa de les fatals cinematogràfiques i d‘altres, no és d‘estranyar que la 

bellesa siga una característica quasi innegable a aquest personatge. Al llarg de l‘anàlisi hem 

pogut observar que la majoria de fatals són dones belles, molt atractives, amb rostres 

cridaners, mirades penetrants que sorgeixen d‘uns ulls extremadament grans i seductors. 

Elles, les fatals, saben que són belles i, per això mateix, aconsegueixen expressar en els seus 

rostres la seducció que necessita el personatge que interpreten. Es tracta, doncs, de 

personatges de ficció que freguen el modelisme, semblant-se a les grans estrelles del cinema 

i passarel·la dels moments. No és d‘estranyar que els homes de les telenovel·les (tant siguen 

protagonistes o antagonistes) caiguen rendits als peus d‘aquestos escurçons manipuladors 

puig que les seves armes seductores, pel que fa a la seva bellesa física són infalibles. Són 

moltes les belleses fatals que podríem destacar de les telenovel·les analitzades, no obstant 

això, remarquem algunes que pensem que conformen la icona essencial de bellesa en 

aquestes produccions televisives. Els exemples més clarificadors els tindríem al personatge 

de Rubí en la telenovel·la del mateix nom (en totes les seves versions), Marcia Hernandez 

en Tierra de pasiones, Denisse i Laura en Secretos del alma, Irama en Soy tu dueña o Joselyn en 

Mundo de fieras. Totes elles gaudeixen d‘una bellesa que aprofiten per a dur a terme les seves 

idees perverses i dotar a la trama de l‘acció necessària per a gaudrir de l‘èxit.  

Malgrat que la llista podria ser inacabable, és important remarcar que, dins d‘aquesta 

categoria de belles fatals de les telenovel·les, trobem dos tipus de bellesa diferenciada. Per 

una part, cal destacar aquelles dones fatals que gaudeixen d‘una seducció natural fruit de les 

seves característiques físiques i, per altra part, remarcar aquelles fatals telenovel·lesques que 

encara que no són tan boniques ni tan seductores assumeixen rols de fèmines molt 

recarregades, molt adornades, excessivament maquillades i vestides de manera exuberant. 
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Es tracta de les fatxendes,  les que es juguen tot en la seva imatge i no poden deixar escapar 

ni un detall a l‘hora de mostrar la seva ―perfecció‖ física. A continuació, observarem les 

diferències entre unes i altres.  

 

Seducció natural: Les fatals de telenovel·la que gaudeixen d‘una bellesa 

natural solen ser una mica més senzilles, ja que la seva pròpia imatge s‘encarrega 

de transmetre la seducció que necessiten en les seves trames malèvoles. Els 

exemples són molts, a banda dels citats anteriorment. Podríem destacar el 

personatge de Teresa en la telenovel·la del mateix nom (ens recolzem en les 

reedicions de l‘any 89, interpretada per Salma Hayek i en la del 2010, la més 

recent, interpretada per Angelique Boyer), per ser un dels personatges més 

rellevants pel que fa a la bellesa natural. En totes les versions que s‘han fet 

d‘aquesta telenovel·la original de Mèxic (1959) s‘han buscat actrius 

extremadament boniques per a representar a aquest personatge que necessitava 

transmetre eixa bellesa natural de la que parlem com un objectiu més del guió. 

Constitucion Mendez en La señora (1988) també és una personatge 

extremadament bella i elegant. La seva bellesa natural la mostra, en un principi, 

com una bona, però amb l‘avanç de la trama es veuran les seves armes fatals. 

També Rubí en totes les seves versions ha estat interpretada per actrius belles 

naturalment, que han necessitat poc d‘attrezzo per a incentivar la seva bellesa.  

 Vegem com aquestes fatals que es caracteritzen per mostrar una bellesa extrema 

però a l‘hora, senzilla, solen donar importància als seus sentiments i a les 

emocions. Malgrat que actuaran per objectius i no escatimaran a l‘hora de fer 

mal, de manipular i fins i tot de matar, solen incloure entre els seus principis la 

lluita per l‘amor. En el cas de Rubí, malgrat que ella és capaç de tot per 

aconseguir eixir de la pobresa i trobar-se en una posició acomodada, al final de la 

trama es vorà que no ha estat suficient i que l‘amor que sent per Alejandro és 

superior a les seves ànsies de diners. Constitución Mendez guiarà tota la trama 

de la telenovel·la amb les seves armes malignes per aconseguir l‘amor de Diego 

Mendoza i apartar-lo de la seva contrincant Maria Elena.  

 El cas de Teresa és diferent ja que no serà fins al final de la trama quan Teresa 

mostre els seus sentiments i el seu penediment i deixe veure que, a pesar de 
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totes les males accions i de la manera en que havia manipulat a tots els del seu 

voltant, encara té sentiments per la seva família i les seves arrels.  

 

La bellesa forçada: En alguns casos, la bellesa natural de les actrius no és 

suficient per fer recalcar en els seus papers la importància de l‘attrezzo que 

accentua aquesta característica. En alguns casos s‘ha buscat reflectir una bellesa 

més pròpia de l‘artifici que de la pròpia natura. Es tracta de personatges que, 

degut a la seva personalitat desinteressada, maligna i egoista, necessiten plasmar 

un cànon de bellesa més pròxim a allò ‖ postís‖ que a allò natural. Nosaltres 

hem anomenat a aquesta categoria ―bellesa forçada‖ per considerar que es 

tracta de mostrar una bellesa artificial (sense ànim de menysprear a les actrius, 

més bé es tracta d‘amagar la bellesa natural d‘aquestes per a aproximar-les més 

las personatges que encarnen). Així doncs, es pretén relacionar la imatge física 

dels personatges amb la seva personalitat hipòcrita i falsa, recreant un 

paral·lelisme entre la bellesa forçada i eixa personalitat pròpia de les fatals més 

capritxoses i perverses. Normalment en aquestos casos, la perversitat de les 

dones fatals recau, sobretot, en el seu poder de seducció, mentre que en la 

categoria anterior influïa la bellesa extrema dels personatges però també la seva 

capacitat psíquica. Els exemples més clarificadors els podem trobar en 

personatges com Minerva en Destilando amor, Ingrid en Bajo las riendas del 

amor, Mónica en Amor sin límites o Sandra en El precio de tu amor. Totes elles 

se‘ns presenten com fatals molt boniques però excessivament engalanades, 

sempre amb vestits molt provocatius, maquillatges forçats i rostres fregant 

l‘artifici, més propis d‘una passarel·la de moda que d‘un serial. Així, doncs, 

aquestes dones fatals solen representar a personatges buits per dins, sense altres 

interessos que no siguin la seva posició social i l‘economia i, normalment, els 

sentiments i les emocions passen a segon plànol. A diferència de les anteriors, 

que inclouen els sentiments entre els seus interessos, les fatals forçades són 

gelades i calculadores i no tenen escrúpols.  
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b) Les madures fatals: Una nova categoria de dones fatals en les telenovel·les és la de 

dones madures, d‘una edat prou superior a l‘habitual entre les fatals de telenovel·la i que no 

s‘amaguen a l‘hora de mostrar-se com les més perverses entre les fatals. Tal vegada, 

aquestes dones, que solen oscil·lar entre els quaranta, cinquanta o seixanta anys (en 

oposició a la resta, que habitualment són personatges que oscil·len des de la vintena fins a 

la trentena d‘anys) han assumit al llarg de la tradició telenovel·lesca els rols més sanguinaris 

que es recorden. Es tracta de dones que, degut a l‘edat, no gaudeixen de les característiques 

físiques de les altres. Solen vestir amb robes pròpies de la seva edat, més cobertes, no tan 

provocatives ni exuberants i evitant mostrar en excés els seus cossos. Es tracta de dones 

que han substituït les cabelleres llargues i soltes per cabells arreplegats, incloent tocats i 

arreplegats similars als d‘època i han canviat el somriure i les mirades sensuals per rostres 

seriosos, misteriosos, de vegades fantasmagòrics que aconsegueixen alçar la seva suspicàcia 

i penetrar així en els homes que tenen al voltant i dels quals volen aconseguir algun 

benefici.  

D‘ entre totes elles cal destacar a la ja citada anteriorment Catalina Creel per suposar 

una icona del que seria la dona fatal madura en les telenovel·les analitzades. La imatge 

d‘aquest personatge, com hem comentat anteriorment, reprodueix l‘essència d‘una dona 

adulta amb trets malignes. El seu cabell sempre arreplegat, simulava una mitja melena 

sempre ben pentinada i cardada. Pareixia que havia eixit de la perruqueria en cada moment. 

El tret més característic d‘aquest personatge que en la telenovel·la Cuna de lobos encarna la 

maldat més frívola i sense escrúpols, era un pegat que lluïa sempre en un dels seus ulls per 

fer ressò d‘un problema ocular que impedia la seva correcta visió. Catalina enganya a tots 

amb el seu pegat, ja que realment no te cap problema de visió sinó que es tracta d‘una de 

les seves mentides per aconseguir les seves metes. Amb la utilització del pegat i l‘estètica 

que encarna el personatge, Catalina Creel, interpretada per María Rubio va consolidar la 

imatge de les vilanes d‘edat madura en les telenovel·les, aquelles que no gaudien de una 

bellesa espectacular però que a través d‘altres recursos (vegem, doncs, estil de vestir, 

maquillatges, pentinats i la utilització d‘algun element -en aquest cas, el pegat- que la dotava 

de misteri) eren capaços de desenvolupar trames molt característiques de les fatals més 

mítiques del cinema i de la literatura. Cal remarcar que, en aquest cas, el paper tan ben 

representat de Maria Rubio en Cuna de lobos la va portar a consolidar-se com l‘actriu dels 

personatges vilans més madurs. Així doncs, observem que també va interpretar a una 

matriarca tirana, Livia Arimendi en Imperio de Cristal o el personatge de Lucrecia Montesinos 
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en Salomé, on interpretava a una mare castradora i cruel que, rebutjada per l‘amor de la seva 

vida, anhelava el naixement d‘un net com a únic hereu de les seves fortunes. En la més 

recent telenovel·la Querida enemiga (2008) María Rubio torna a interpretar a una gran dona 

fatal madura, una empresària molt elegant, dèspota amb la seva família i molt vinculada al 

crim. Trobem en aquest paper un paral·lelisme amb l‘actuació de Catalina Creel en Cuna de 

lobos, ja que el nou personatge segueix els patrons d‘actuació de Catalina adaptats a les 

necessitats de la trama vint anys després. 

Encara que el personatge de Catalina Creel es correspon amb la representació més 

fidel d‘aquestes madures fatals de les telenovel·les, cal destacar que, després de l‘èxit de 

Cuna de lobos (1986) van ser moltes les telenovel·les que s‘estrenaren amb una vilana similar 

a Catalina Creel. L‘èxit i la gran acceptació d‘aquest personatge feren que, en els anys 

següents abundaren dones molt elegants i de bona classe que havien assumit el rol de fatal 

tot i no gaudir de la seducció física inicial de les primeres. Per tal de suplir esta premissa 

inicial, a aquestes noves dones fatals madures van ser dotades de més malícia, de més 

frivolitat i la majoria d‘elles acabaven sent assassines en sèrie, sanguinàries i cruels, que 

recordaven a aquelles altres fatals horriblement malvades de la literatura romàntica. 

Hi ha diversos personatges que mereixen menció en aquest apartat, però puig que 

trobem diferències estructurals entre elles, hem cregut convenient establir dos 

subcategories que emmarquen la diferència fonamental entre totes aquestes dones fatals. Es 

tracta, com veurem a continuació, de les Malignes veteranes i les que utilitzen la seva pròpia 

maduresa com a una arma de seducció, a les quals hem anomenat Malignes seductores.  

 

Les malignes veteranes: Quan parlem de malignes veteranes ens referim a 

aquelles dones fatals de telenovel·la que, seguint el camí de Catalina Creel i 

considerant a aquesta com una icona en el inici de les fatals d‘aquesta 

categoria no gaudeixen de la seducció natural que sol caracteritzar a una dona 

fatal, malgrat que les seves accions i la seva manera d‘actuar si que responen a 

aquesta lògica. Es tracta doncs, de malignes molt sanguinàries i molt cruels si 

tenim en compte que necessiten plasmar en els seus actes la maldat, per a 

suplir la carència física seductora de la qual no gaudeixen. Els exemples més 

representatius els trobem al personatge d‘Evangelina Vizcaino en Cadenas de 

amargura (1991), Luisa Zambrano en Guadalupe (1993) o Isaura en Amarte 
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es mi pecado (2004). En el cas de Tia Evangelina en Cadenas de Amargura, el 

personatge mostra una   edat avançada que l‘allunya de la trobada del seu 

amor, per aquest motiu, Tia Evangelina es presenta com una dona amargada 

que serà capaç de tot per tal de no acabar sola i aconseguir un amor que li 

assegure el seu benestar. El personatge de Luisa Zambrano, interpretat per 

Zully Montero també mostra una edat més avançada. Es tracta d‘un 

personatge molt ben caracteritzat, l‘estètica del qual ens recorda a la ja mítica 

Catalina Creel, tant en la manera de vestir com en el pentinat estirat i cardat. 

La seva acció també es caracteritza per ser un personatge gelat, calculador i 

amb enormes ànsies de poder. Isaura, per la seva part, també respon a la 

lògica criminal d‘aquestes, puig que s‘apropa al perfil assassí en busca del seu 

propi benestar social.  

  Aquestes malignes veteranes són capaços de tot per tal d‘aconseguir 

trobar la seva posició en un món d‘alta classe. S‘emporten pel mig a tot el que 

puga ser un obstacle per als seus objectius i no dubten en aliar-se en qui siga 

necessari per guanyar la batalla. Són, per tant, les més sanguinàries ja que, 

com no els resulta tan fàcil seduir i persuadir els personatges masculins, 

necessiten perdre qualsevol escrúpol a l‘hora d‘actuar i aconseguir aplegar on 

s‘han proposat.  

 

 

Les malignes seductores: Dins de la categoria de les fatals d‘edat madura 

en les telenovel·les destaquem l‘existència d‘unes dones fatals que, malgrat ja 

presentar una edat més avançada a la que estem acostumats, encara gaudeixen 

del poder de seducció natural per a persuadir i dominar als homes que tenen 

al voltant. Es tracta de dones que no són tan majors com les anteriors, però 

que es poden encasellar en l‘edat adulta. Fugen de les vestimentes 

provocatives i els maquillatges forçats, però es nodreixen de l‘elegància 

suspicaç i dels maquillatges més sensuals per a actuar al bell mig d‘un escenari 

d‘enveges i malícies. Les hem anomenat veteranes seductores perquè les 

considerem dones capaços d‘enamorar a qualsevol home i de copsar 

atencions en qualsevol context, encara que s‘allunyen d‘aquelles fatals que, 
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gràcies a l‘edat i a la manera que tenien de mostrar-se, eclipsaven totes les 

mirades masculines per allà on passaven.  

  Els exemples més clarificadors els podem trobar als personatge de 

Rita Hernández en La Hiena (Versió de 1973), Maura en Tu o nadie (1985), 

Sara en Rebeca (2003), Carlota Espinoza en En nombre del amor (2008)41 o 

Berta de Aragón en Herida de amor (2006)42. Totes elles es caracteritzen per 

ser dones madures, molt elegants, sempre ben vestides i repentinades però es 

diferències de les anteriors per gaudir encara d‘eixa essència seductora pròpia 

de la maduresa de la seva edat. Aquestes dones fatals encara es senten 

seductores i persuasives i consideren que la seva imatge es pot ajudar a 

aconseguir els seus objectius. El personatge de Maura, per exemple, 

interpretat per Úrsula Prats ens mostra una imatge de dona encantadorament 

seductora, enamoradora d‘homes, rival incondicional de les més joves a les 

que és capaç de guanyar la batalla amb l‘encant i la maduresa que la 

caracteritzen. Sara en Rebeca també aconsegueix anteposar-se als personatges 

més joves sense que l‘edat siga un inconvenient. Aquest personatge que 

encarna Elluz Peraza denota una seguretat i una frivolitat increïble en els seus 

actes. El cas de Carlota Espinoza trenca, tal vegada, les expectatives 

d‘aquestes dones madures però seductores. En El nombre del amor, Carlota 

Espinoza, interpretada per Leticia Calderón a banda de ser una dona madura 

que troba en eixa maduresa les armes fatals per a actuar i acabar amb qui se li 

creue pel camí, és una fatal extremadament guapa, amb un cos exuberant i 

una mirada perfilada i persuasiva que reflexa, tal vegada, la més bella de les 

fatals madures conegudes.  

  Com hem pogut observar, aquesta segona subcategoria fa referència 

a eixes fatals que, lluny de ser dones similars a les models i molt provocatives 

es presenten com a personatges que sedueixen per la maduresa de les seves 

mirades i la seva posta en escena. Són molt més afinades que les dones fatals 

a les que estem habituats (que, de vegades, s‘aproximen al vulgarisme) i 

                                            
41 Recordem que aquesta telenovel·la de 2008 és la readaptació de Cadenas de amargura de l‘any 1991 i, per tant, 
el personatge de Carlota de Espinoza s‘apropa al perfil de Tía Evangeina, encara que la caraterització del 
personatge és diferent i Leticia Calderón com a intèrpret, presenta una imatge més jove i no tan antiquada 
com la que ens mostrava Diana Bracho en Cadenas de Amargura. 
42 Herida de amor és el remake d‘una telenovel·la mexicana de l‘any 1973 coneguda com Carlota y Maximiliano i 
produïda per Televisa.  
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recolzen les seves idees malignes amb  aquesta imatge moderada de persuasió 

que sedueix per si sola.  

 

 

c) Les joves fatals: Quan ens referim a les joves fatals ho fem a un nou tipus de dona 

fatalen la telenovel·la, la representació de la qual la mostra com un personatge infantil, 

ingenu, amb rostres fins i delicats, amb somriures innocents i cares de nines. Es tracta de 

l‘antagonista a la categoria anterior, és a dir, són les dones fatals més joves, eixes que 

aprofiten la seva falsa ―innocència‖ per aconseguir els seus objectius. No són xiquetes pel 

que fa a l‘edat, sinó que són personatges ingenus però des del punt de vista de la 

representació i la posta en escena. Aquestos personatges es caracteritzen per els seus rostres 

angelicals que recorden al de les “niñas buenas” tradicionals. Els seus maquillatges són 

senzills per a denotar puresa i el seu estil de vestir pot oscil·lar entre la indumentària 

col·legial fins a una seducció provocativa molt subtil. Els exemples més identificatius que 

hem identificat en l‘anàlisi els trobem, entre altres, en el personatge de Alejandra en Cuando 

llega el amor (1989) o Valeria en Preciosa (1998). Alejandra, interpretada per Nailea Norvind, 

es presenta com una angelical jove de quasi vint anys, amb els cabells rossos i unes galtes 

sempre encarnades que, malgrat la seva expressió de bona noia, no dubtarà en fer tot el 

possible per a interposar-se entre l‘amor de la seva cosina Isabel i el jove al qual estima.  

Aquest rostre angelical serà capaç fins i tot, de provocar un accident eqüestre a la 

seva cosina que, finalment, no morirà en l‘accident però quedarà postrada en una cadira de 

rodes temporalment. Pel que fa a Valeria, també interpretada per la mencionada Nailea 

Norvind en la telenovel·la Preciosa hem de dir que ens trobem davant de la dona fatal més 

jove. Es representa a una noia de divuit anys que serà capaç de fer-li la vida impossible a la 

protagonista per aconseguir l‘amor del xic que li agrada. Paradòjicament, la protagonista 

resultarà ser la seva germana en el desenllaç de la trama però aquesta jove fatal no serà 

capaç de penedir-se del mal que li ha fet. Vegem així l‘encarnació més jove del fatalisme 

que representen aquestos personatges en les telenovel·les que ens mostren l‘enveja, 

l‘avarícia i l‘ànsia de control i domini de la mà dels personatges més ―infantils‖ del serial.  

Altres personatges que podem incloure en aquesta categoria son Mariane en Amor 

real (2003)43, telenovel·la ambientada en el segle XIX en ple post-independentisme de 

                                            
43 La telenovel·la Amor real (2003) es l‘adaptació moderna d‘una producción clàssica coneguda com Bodas de 
Odio de l‘any 1983.  
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Mèxic, on Maya Mishalska interpreta a una jove molt astuta que dominarà i sotmetrà als 

pretendents que se li presenten per tal d‘extraure de cadascun el que més li interessa. Es 

tracta d‘una jove fatal molt característica, ja que degut a l‘ambientació història de la trama, 

apareix vestida amb vestits típics d‘època i la seva llarga cabellera rissada i pèl-roja sempre 

apareixen arreplegades en un monyo, fruit de la tradició del moment, en que les noies 

devien portar els cabells arreplegats fins el moment del matrimoni. També la coneguda 

Karen en Mundo de fieras (1991), interpretada per Michelle Vieth, es presenta com un 

personatge infantil però capaç d‘anteposar-se a l‘amor de Juan Cristobal i Paulina. Aquesta 

jove fatal, que és, a l‘hora, filla de l‘altra dona fatal de la trama (Joselyn, interpretada per 

Edith Gonzalez) hereta de sa mare la frivolitat pròpia d‘una fatal de telenovel·la.  

Aquesta tipologia de dona fatal a la telenovel.la ens recorda, en part, a les dones 

fatals infantils de les que parlarem tant en la classificació literària com pictòrica i 

cinematogràfica. Es tracta d‘una tendència per representar les dones fatals que pretèn 

reflectir la perversitat i el caràcter seductor d‘aquestes de la manera més innocent possible. 

Així, al llarg de la història i la divulgació de l‘esteroetip hem pogut identificar que la 

innocència que es desprèn de la representació de les dones fatals més joves, provoca una 

accentuació de la maldat d‘aquesta que encaixa perfectament en els objectius divulgadors 

del mite.  

 
 

VI.8.3.Tipus de dones fatals segons la seva actuació:  

 

En l‘apartat d‘anàlisi anterior hem pogut observar quines són les característiques 

més rellevants que ens permeten identificar a una fatal al mig d‘una telenovel·la seguint el 

criteri de la seva aparença o imatge física. Ara, en aquesta segona categoria d‘anàlisi, 

pretenem identificar quines són les característics d‘aquestes vilanes televisives tenint en 

compte la seva actuació, la relació que guarden amb la resta de personatges de la trama i les 

conseqüències dels seus actes malèvols.  
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Amb aquesta nova perspectiva d‘anàlisi pretenem deixar constància de com el 

procés d‘estandarització44 de l‘estereotip es manté patent puig que sempre s‘identifiquen 

una sèrie de característiques fixes que, a través d‘alguna petita alteració, pareixen aportar a 

la trama un personatge nou o genuí però que, en definitiva, no deixa de ser la resposta a les 

petites variacions que permeten tancar el procés d‘estandarització que ha patit l‘estereotip.  

 

Podem afirmar a priori que les característiques de les dones fatals en les telenovel·les 

seguint el patró de la seva actuació, recauen en la seva malícia, el fet de fer mal a la gent que 

les envolta i aconseguir els seus objectius. Són dones fortes i segures d‘elles mateixa, amb 

gran capacitat per traçar les situacions més frívoles que asseguren el seu triomf. La majoria 

de vegades, la dona fatal de la telenovel·la lluita per la riquesa i l‘ascensió social, ja que 

necessita obrir-se lloc en la classe alta que sol envoltar-la. A més, solen relegar el sentiment 

de l‘amor a segon lloc, donant més importància als béns materials que als seus propis 

sentiments. No obstant això, podrem identificar dones fatals que relacionaran aquesta 

ascensió social amb l‘amor, ja que solament eixa persona a la que estimen pot aportar-los la 

riquesa que tant anhelen.  

 

A diferència de les fatals cinematogràfiques, ladona fatal de la televisió no centra la 

seva acció en l‘enamorament de l‘home, sinó que recercaran noves tècniques, a saber, la 

violència, el xantatge i el suborn als personatges que l‘envolten per aconseguir els seus 

objectius.  

 

A continuació, intentarem reflectir quines són les diferències fonamentals que 

identifiquen aquest estereotip al bell mig de la cultura telenovel·lesca i establirem quines 

són les pautes més significatives a l‘hora d‘identificar aquestes fatals.  

 

 

                                            
44 Seguint l‘esquema bàsic que caracteritza l‘estandarització d‘un producte, és a dir, a través de la creació de 
noves ―parts‖ que seran intercanviades lliurement entre un i altres personatges per a reflectir cada vegada un 
nou personatge que no deixa de ser una còpia inexacta del que el precedeix. Aixi, com s‘ha explicat amb 
anterioritat, buscarem demostrar que, efectivamente, les II.CC no solament han estandaritzat els formats i els 
continguts dels productes culturals, sinó també els personatges que en ells apareixen, aprofitant-se dels 
―estereotips‖ socialment establerts per a nodrir els seus productes.  
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VI.8.4. Segons la seva importància al mig de la trama:  

 

Per a parlar de la importància que assumeix la dona fatal en la telenovel·la hem de 

plantejar-nos quin és el rol que li ve establert pel guió de la peça. Es tracta de veure si la 

dona fatal actua com a pura antagonista obstinada en complicar la vida dels protagonistes o 

si, per contra, aquest personatge apareix des del principi com el centre al voltant del qual 

gira tota la història. A continuació presentem les distintes categories que s‘han pogut 

observar després de l‘anàlisi de les peces: 

 

a) La fatal protagonista: Existeixen diversos casos en que la vilana fatal de la telenovel·la 

és la protagonista principal. En aquestos casos, la seducció i persuasió del personatge en 

busca dels seus objectius és suficient per a desenvolupar tota una història. Normalment es 

tracta de personatges molt carismàtics que es situen la capdavant de les trames per a 

emfatitzar les seves maldats com el recurs principal que dóna sentit a la trama. En aquestos 

casos, els guionistes han vist en les vilanes la possibilitat de conduir el fil argumental de la 

peça, gràcies a la gran acceptació que aquestos personatges han tingut al llarg de la tradició 

telenovel·lesca en la televisió. L‘exemple més clarificador de la dona fatal com a 

protagonista de la trama el trobaríem a Rubí (tant en la versió de 1969, la del 86 i la de 

2004), sèrie que s‘anomena igual que la seva protagonista vilana. Rubí és una dona bella que 

al llarg de toten la telenovel·la busca eixir de la misèria. Per aconseguir-ho, serà capaç de 

trair a l‘home al que estima, d‘humiliar-lo per ser pobre i deixar-lo per a buscar la riquesa en 

altres homes. També traeix a la seva millor amiga, a la qual li arravata el seu promès el 

mateix dia de l‘enllaç solament perquè era ric. Rubí, com a personatge principa,l guia tota la 

trama amb el seu caràcter ambiciós i calculador. A més, en la recerca de la riquesa, matarà a 

sa mare fruit dels disgustos que li ocasiona. Observem, doncs, com en aquest cas, la 

protagonista de la història s‘encarrega constantment d‘aconseguir el triomf del mal sobre el 

bé li sense tenir en compte les conseqüències dels seus actes.  

 

Un altre exemple de dona fatal protagonista el trobem a Teresa (tant en la versió de 

1959, com en la de 1990 que protagonitzà Salma Hayek i la més actual estrenada en 2010). 

Aquest personatge protagonista, seguint la línia de Rubí es proposa aconseguir riquesa i una 

posició social superior; per aconseguir-ho no dubtarà en cap moment en seduir a tots els 
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homes que es posen al seu voltant: persuadeix primer a Hèctor per a que li finance els 

estudis universitaris, després, abandona a Mario, el seu gran amor per a casar-se amb ell i 

acomodar-se socialment. Finalment, acabarà seduint el promès de la seva cunyada per a 

traure d‘ell tots els béns materials que puga. Malauradament, a diferència de Rubí, Teresa 

no aconsegueix sempre el triomf del mal sobre el bé i el desenllaç de la trama la deixarà sola 

i repudiada per la seva pròpia família. La telenovel·la Malparida (2010) estrenada fa uns anys 

a l‘Argentina i basada en una telenovel·la colombiana dels anys seixanta que no va tindre 

massa èxit ens mostra com el personatge principal Renata Medina guia l‘evolució de la 

trama amb la idea de venjar-se per la mort de la seva mare. En aquest cas en que la 

venjança és el desencadenant de la trama, la protagonista organitzarà tota la seva vida al 

voltant d‘un pla que consistirà en enamorar a Lorenzo Uribe, un home de negocis amb qui 

sa mare va tindre una relació i per l‘amor del qual va morir. Renata, personatge que 

s‘aproxima a aquelles fatals venjatives del film noir buscarà seduir al que fora l‘estimat de sa 

mare per a pagar-li amb la mateixa moneda. “Vas a morir, Lorenzo, y nadie lo podrá 

impedir‖, és un dels pensaments de Renata mentre abraça a l‘home al que tracta de seduir al 

llarg de la trama i que representen la crueltat i la frivolitat d‘aquesta protagonista. També 

Nora en la telenovel·la Senda Prohibida (1959) asumeix el rol de dona fatal protagonista, 

reflectint la imatge d‘una noia de barri que aplega a la ciutat i serà capaç de seduir al seu 

encarregat i d‘altres per aconseguir una posició privilegiada en l‘empresa i altres riqueses a 

les quals no estava acostumada.  

Altres exemples els podem trobar en la protagonista de Doña Bàrbara (2008) que és 

una rica terratinent inclement degut a una experiència traumàtica de jove que utilitza als 

homes per al seu profit personal, aconseguint d‘ells tot el que necessita gràcies al suborn i 

altres mètodes il·legals. Cal mencionar la importància de Catalina Creel com a protagonista 

vilana de Cuna de Lobos, ja que és aquest personatge el que manté la intriga i dóna sentit a 

l‘evolució de la història.  

Un cas híbrid entre la protagonista fatal i la protagonista benèvola el trobem en La 

Usurpadora, ja que en aquest cas, la protagonista inicial –la perversa- es fuga de casa posant 

en el seu lloc a la seva germana bessona – la protagonista bona-. Encara que la protagonista 

bona –Paulina- ocupa més espai al mig del serial, cal tenir en compte que la protagonista 

que dóna sentit a la història és Paola, la vilana.  
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Com hem pogut observar existeixen exemples de telenovel·les en les que la 

protagonista principal assumeix el rol de la dona fatal, apareixent, doncs, com l‘antiheroïna, 

l‘oposició a la innocència tradicional del personatge principal. Gràcies a aquestos exemples 

podem parlar de la consolidació de la fatal com protagonista dels serials, demostrant que la 

importància de les vilanes en aquestos productes televisius es tanta que, de vegades, acaben 

ocupant els llocs protagonistes que, tradicionalment, ocupen les bones i innocents dones.  

 

b) La fatal antagonista: Tradicionalment, la imatge de la dona fatal en telenovel·la ha 

estat destinada al paper d‘antagonista puig que sol ser el personatge que posarà els obstacles 

per a que triomfen els protagonistes. Mentre que les protagonistes habituals –les bones- 

demostren innocència i incredulitat, les antagonistes –les roïnes- donen peu al joc, a l‘acció, 

aconseguint que els espectadors acaben sentint odi i rancor de cara a elles. Efectivament, en 

això consisteix el paper d‘antagonista, en canalitzar tots els mals sentiments dels 

espectadors que menysprearan a aquestos personatges i patiran per els protagonistes i pels 

perills als que es veuran sotmesos.  

Aquestes vilanes antagonistes solen ser vividores, als peus de les quals sucumbeixen 

els personatges masculins de les trames. Els exemples en els que la dona fatal de la 

telenovel·la és l‘antagonista són molts i molt diversos. Per citar-ne algun destaquem Gilda 

en Siempre te amaré, Gabriela en la telenovel·la Fuego en la sangre, Ines en Mar de amor o 

Mariana en Tormenta en el paraiso. Poc cal explicar d‘aquestes vilanes antagonistes puig que 

totes les vilanes que hem analitzat –exceptuant les que assumeixen el paper protagonista- 

encaixen perfectament en la definició d‘antagonista de la trama sent el personatge oposat al 

triomf de l‘amor i la sort entre la parella protagonista.  

 

 

c) La fatal usurpadora: L‘existència d‘una dona fatal a qualsevol telenovel·la s‘ha 

convertit en un clixé indispensable per a donar forma i coherència a aquestes. A més, 

l‘acceptació per part dels públics és tanta que cada vegada són més aclamades i més 

venerades que les pròpies protagonistes. La creixent aparició de vilanes fatals en les 

telenovel·les junt a la bona caiguda que han tingut aquestes ha donat lloc a un fenomen poc 

usual en la narrativa tradicional però que cada vegada és més fàcil d‘observar en el gènere 

telenovel·lesc. Es tracta de la capacitat d‘aquestes vilanes d‘aconseguir eclipsar la trama, fer-
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se ames dominants de l‘evolució d‘aquesta i, en definitiva, copsar totes les mirades i les 

atencions que en un principi estaven destinades a les protagonistes. Aquestes fatals que 

―usurpen‖ (tal i com hem titulat al principi del paràgraf) el lloc a les protagonistes, acaben 

generant una opacitat per damunt del personatge benèvol que ha d‘acceptar que els 

centelleigs fatals desvien l‗atenció que li correspon. Pareix com si la maldat d‘aquestes 

antagonistes s‘escapara de la ficció de la pantalla televisiva i s‘aproximarà al món reial, en el 

que, d‘alguna manera, està perjudicant a la seva contrincant llevant-li protagonisme i 

importància.  

Existeixen molts exemples d‘aquest fenomen que sembla acabarà convertint-se en 

tendència. Encara que en les primeres telenovel·les no era un fenomen massa abundant,45 

observem com a partir dels anys vuitanta i sobretot en les telenovel·les més recents, acaba 

sent una tècnica més per a mostrar a les fatals com a personatges forts, seductors i 

poderosos que acaben eclipsant l‘actuació triomfant de les protagonistes.  

El primer exemple que podem trobar d‘aquesta tendència generalitzadora posterior 

a Cuna de Lobos apareix en la telenovel·la Mundo de fieras (en la seva versió del 1991 i les 

posteriors adaptacions que s‘han fet d‘ella). En aquest cas, els personatges de Miriam i 

Joselyn Palacios tornaran opaca la presència de Charito, la protagonista, a través de les 

seves malèvoles accions en busca de l‘amor de Jose Manuel Bustamante, el protagonista 

masculí. En les seves posteriors adaptacions la història es repeteix; en la versió de 1996, per 

exemple, també reapareix el personatge de Joselyn com una vilana que dóna sentit a 

l‘evolució natural de la trama. També en la versió de 2006 reapareixen els personatges 

encara que canvia el repartiment dels mateixos.  

Des de que comença aquesta tendència fins a que es consolida (com veurem a 

continuació) existeix algun cas híbrid, que cavalla entre la protagonista benèvola i la 

creixent importància del protagonisme de la dona fatal en la història. Un cas concret el 

trobem a La dama de rosa (1992) on la protagonista és una jove bondadosa i pura que, degut 

a ser injustament tancada en presó durant quinze anys es reencarnarà en vilana i serà la seva 

venjança front al culpable del seu empresonament el fil conductor de tota la història.  

Un exemple fidel del nou rol ―usurpador‖ que assumeixen les dones fatals el trobem 

a Marina (2006) una telenovel·la nord-americana emesa en Mèxic, rdaptació de la clàssica 

                                            
45 Exceptuant el personatge de Catalina Creel en Cuna de lobos (1986) que puposa l‘inici d‘aquesta tendència 
generalitzada a dotar de protagonisme extrem a les dones fatals de la història.  
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Abigail (1996) en la qual el personatge femení fatal encarna tant de protagonisme seduint a 

l‘estimat de Marina, la protagonista, del qual està enamorada, que acaba relegant la imatge 

de la personatge principal (interpretada per Sandra Echevarría) a segon lloc. També en 

Pecado ajeno (2007) observem com la vilana fatal, en aquest cas la sogra Agatha, acaba 

assumint el paper de conductora de l‘evolució de la trama i llevant protagonisme a Natalia, 

el personatge al voltant del qual gira la història de desamor. Les trampes constants d‘Agatha 

i el seu empeny fatal per aconseguir la fortuna de Natalia a través del matrimoni amb el seu 

fill es converteixen en una de les trames més importants del serial.  

Un altre cas particular s‘aprecia en Tormenta en el paraíso (2008) on el personatge de 

Maura Durá interpretat per la mítica Mariana Senoane aportarà gran dosi d‘èxit a la sèrie 

amb la seva obsessió per acabar amb Aymar, la protagonista, i aconseguir el seu objectiu 

econòmic.  

L‘exemple que apareix en Querida enemiga (2008) ens mostra com el personatge de 

Sara, jove capritxosa obstinada en eixir de la misèria assimila els punts d‘inflexió més 

importants de la trama i acaba desplaçant el fil conductor de la història (el compliment del 

somni de la protagonista, Lorena, de ser cuinera i formar una família) a un segon plànol.  

Per fer menció a altres dones fatals que han acabat eclipsant el lideratge de la 

protagonista mencionarem al personatge d‘Ingrid Linares en Bajo las riendas del amor (2007), 

Deborah en Te voy a enseñar a querer (2004) o Isaura en Amarte es mi pecado (2004).  

Vegem, doncs, com l‘estil de representar a la dona fatal com un antagonista que 

acaba ocupant grans espais en la història és cada vegada més evident. Hem observat com 

les telenovel·les més recents (sobretot a partit de l‘any 2000) ja contenen alguna dona fatal 

que acaba fent fugaç el protagonisme dels personatges principals. Aquesta opacitat que 

sofreixen les protagonistes s‘alimenta, com hem avançat, de la bona acceptació que té 

aquest estereotip en l‘àmbit televisiu i, també, de la possibilitat de crear un nou escenari 

d‘actuació que s‘allunye del paradigma tradicional de protagonista-antagonista.  

 

L‘antagonista, per tant, s‘introdueix en les tasques pròpies del protagonista, 

desplaçant-lo a segon lloc, relegant-lo a ser un subjecte passiu víctima de les seves accions 

malèvoles. Una vegada més, observem la repetició indubtable d‘un contingut reeixit: 

Catalina Creel, com a personatge precursor d‘aquesta tendència en les telenovel·les, marca 
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un patró a seguir, una nova línia fruit de la gran acceptació que va tenir la telenovel·la que 

protagonitzava, tot i obrint camí a un nou recurs telenovel·lesc que, com hem pogut 

observar s‘estandaritza ràpidament i comença a envair moltes d‘aquestes produccions 

televisives de ficció.  

 

d) La fatal efímera : Encara que hem deixat constància de la importància que tenen les 

fatals com a peça clau en l‘evolució de les telenovel·les, no podem deixar de banda el fet 

que, en alguns casos, les dones fatals solament assumeixen el seu paper de personatges 

secundaris i no acaben tenint gran importància en la pantalla televisiva. No es tracta d‘una 

qüestió del guió, sinó que més bé es tracta d‘acomplir un dels objectius moralitzadors 

d‘aquestes telenovel·les. Malgrat que no abunden en excés les fatals que queden 

condemnades segon lloc, existeixen alguns exemples en els que la importància de la mala 

acció de la femme fatale no ocupa gran part de la trama, sinó que interactua en moments 

puntuals, manifesta el seu odi i la seva malícia i, ràpidament, sofreixen el seu tràgic final o 

simplement es perden en l‘oblit, deixant pas a l‘actuació primordial dels personatges 

principals. Un exemple el trobem en la telenovel·la Kassandra (1992-1993). En ella, el paper 

de la madrastra Herminia, que s‘emmarca ràpidament com una dona fatal, adquireix 

protagonisme en els primers capítols de la història però posteriorment, el seu paper de 

vilana fatal no és quelcom important en el desenvolupament de la trama. La malícia 

d‘Herminia, que és capaç de canviar al bebè recent nascut de la seva fillola per una criatura 

morta nascuda en un circ per tal d‘aconseguir que els seus fills siguen els únics hereus de la 

fortuna del seu marit, acaba tenint poca importància una vegada finalitzada la trama 

d‘intercanviar els nadons.  

Un altre exemple on l‘actuació de la dona fatal és efímera i poc important és en la 

telenovel·la mexicana Alondra (1995). En ella el personatge Loreto es caracteritza per 

tractar amb humiliació i submissió a les filles de la seva germana, com una venjança per els 

cels que sentia per aquesta abans que morira. A més, com que la seva germana morta va ser 

amant de l‘home al que estimava Loreto, la seva actuació es veu centrada en la venjança per 

l‘enveja que sempre sentí per la seva germana i intenta manipular i sotmetre als bons 

personatges de la sèrie solament per saldar la seva ànsia venjativa. Quan la protagonista, 

Alondra, escapa de la seva submissió, el paper de tia Loreto desapareix de la trama i 

s‘esfuma quedant solament en el record dels seguidors de la sèrie.  
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VI.8.5. Segons el seu grau de fatalitat:  

 

El caràcter fatal i malèvol de les dona fatal en les telenovel·les sol aproximar-les, 

moltes vegades, a estats i actuacions poc propis de senyores elegants i amb classe. L‘ànsia 

de poder i l‘empeny que posen a l‘hora d‘aconseguir els seus objectius és superior a 

qualsevol decàleg de moral i de bona conducta. Una bona dona fatal no coneix de límits, no 

sap diferenciar entre el que pot i el que no pot fer. Les fatals de telenovel·la es senten 

poderoses i la seva valentia les acosta a actuar de manera frívola davant qualsevol situació.  

En aquesta categoria pretenem fer ressò dels diferents graus de fatalitat que podem 

emmarcar en el perfil de les fatals telenovel·lesques. Volem identificar on estan els límits -si 

existeixen- d‘eixes maquiavèl·liques dones que abanderen la violència en la petita pantalla. 

Segons el grau de fatalitat que s‘atribueix al personatge fatal, hem identificat les següents 

categories: 

 

a) La fatal assassina: Independentment de la mala imatge que atribueix al sexe femení 

aquesta afirmació hem de dir que la majoria de dones fatals que apareixen en les 

telenovel·les són sanguinàries i assassines sense escrúpols. La seva acció violenta i el seu 

empeny per aconseguir els seus objectius no cessen fins que no veuen als seus enemics –

realment, les fatals els veuen com a obstacles, ni tan sols com a enemics- soterrats o morts 

desprès d‘una tortura. Solen actuar de manera solitària, ràpida i directa, per evitar alçar 

sospites sobre el seu personatge, encara que de vegades necessiten de l‘ajuda d‘algun altre 

personatge per a dur a terme el crim.  

Basant-nos en els exemples analitzats i fent una selecció dels casos més 

representatius (ja que son molts els casos on la dona fatal acaba assassinant sense escrúpols 

la seva víctima), cal mencionar, entre altres, el personatge de Cristal Cobarrubias en Angel 

Rebelde (2003) on aquest personatge, cosina del personatge principal actua com una 

verdadera artista de l‘assassinat. Cristal va assassinar a la seva pròpia àvia, a l‘altra fatal de la 

trama, Patricia, a Ernesto i Rómulo, els personatges masculins que donaven continuïtat a la 

sèrie, i, al seu pas, va deixar alguna víctima més entre els personatges secundaris de la 

telenovel·la. També va intentar matar sense èxit a la parella protagonista del serial. Aquest 
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gran personatge sanguinari, interpretat per Maritza Rodriguez es caracteritzava per vestir-se 

de negre – molt elegant, però completament de negre- cada vegada que anava a cometre un 

assassinat. Pot ser el cas de Cristal en Angel rebelde es l‘exemple més sanguinari de tots, ja 

que és tan llarga la llista de víctimes, que sembla que parlem d‘un thriller sagnant que d‘una 

telenovel·la emesa en day time a través del televisor.  

Un segon exemple caracteritzat pel caràcter sanguinari del personatge el trobem en 

el personatge d‘Isaura en Amarte es mi pecado. Aquest personatge, que es va caracteritzar per 

unes dents sempre tacades de pintallavis roig, simulava les taques de sang típiques d‘un 

vampir. I ben cert és que Isaura acaba semblant una d‘aquelles vamps que recordem de la 

literatura germànica, ja que era una sanguinària bruixa homicida. Entre els seus crims 

destaca el de Pilar, a qui cremà viva i el de Paulina a la qual va estripar amb unes tisores.  

Dins de la categoria d‘assassines és necessari citar a la ja mencionada Marcia en la 

telenovel·la Marina de noche on va destacar per ser l‘assassina dels retors de la trama, així 

com de deixar en estat de coma a la seva sogra i quasi ofegar el seu fill adoptiu. També el 

personatge de Bernarda en La Otra (2002) va destacar per ser una envejosa i mentidera que 

va matar a la seva millor amiga i al seu amant quan va veure que podien interposar-se en el 

seu ascens social. El personatge de Maria Paula al mig de la telenovel·la Lazos de amor 

s‘assimila a l‘estil assassí de Bernarda. Maria Paula, que matava moguda per l‘amor 

incestuós que sentia pel germà del seu pare, va matar a tots els que pogueren interposar-se 

entre ella i el seu oncle. Aquest cas concret acaba seguint el mite de les tragèdies gregues i la 

dona fatal assassina matarà el seu estimat i es suïcidarà després  

Tal volta l‘exemple més primerenc de dona fatal assassina en sèrie el trobem en la 

telenovel·la El ángel caído (1985) en la qual el personatge de Maria de los Ángeles, 

interpretada per Rebeca Jones, abandera aquesta tendència sanguinària matant primer al seu 

marit en la nit de bodes per a fer-se ama de la seva herència i després al seu oncle amb les 

mateixes intencions. El personatge de Tia Evangelina en Cadenas de Amargura també mereix 

una menció especial en aquest apartat, ja que Evangelina Vizcaíno era capaç d‘assassinar a 

qualsevol que s‘interessara per la seva neboda Cecília amb la única intenció de mantenir-la 

infeliç i, així, llevar importància a la seva pròpia infelicitat.  

Una vegada més hem de citar a Catalina Creel en Cuna de lobos per tractar-se d‘una 

de les més letals assassines en la que no cap el penediment. Catalina, a la qual recordem pel 
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seu pegat en l‘ull, se‘ns mostra com un personatge capaç d‘electrocutar a un policia o 

enverinar el seu propi marit, entre altres penúries que s‘encarrega de signar.  

 

b) La fatal maquiavèl·lica: Encara que l‘assassinat s‘ha convertit en una de les 

característiques més arrelades a l‘estereotip de la dona fatal en les telenovel·les, no sempre 

les fatals acaben portant in extremis la seva malícia, sinó que existeixen casos en els que la 

fatalitat femenina te una mesura i, malgrat el mal que son capaços de generar, no 

s‘atreveixen a assassinar o a torturar als personatges que les envolten.  

La imatge de la fatal maquiavèl·lica es correspon amb aquells personatges més 

ómoderats, en els que els escrúpols existeixen i són capaços de controlar la seva ira. L‘ànsia 

de poder, en aquestos casos, sol acabar amb el penediment de la dona fatal o, per contra, en 

la seva pròpia mort sense que aquesta haja aplegat a assassinar cap personatge.  

Dins d‘aquesta categoria destaquem a aquelles fatals en les que prima més el seu 

poder de seducció que la seva malícia. Són dones que pretenen aconseguir els seus 

objectius gràcies al seu poder de persuasió però no apleguen a ser escurçons actius. Parlar 

de les fatals maquiavèl·liques és fer referència a aquelles dones que solien aparèixer en les 

pel·lícules de cinema negre: dones exuberants que s‘aprofitaven dels homes i de qualsevol 

altre personatge que pogués aportar-los benefici però normalment, sense la necessitat 

d‘embrutar-se les mans. Parlem, doncs, d‘un fatalisme que recau en l‘actitud del personatge 

i la seva capacitat per a idear plans i muntatges que les pogueren beneficiar d‘alguna 

manera. 

Un bon exemple d‘aquesta categoria el trobem en la telenovel·la La Usurpadora. 

Paola Bracho, interpretada per Gabriela Spanic mai va assassinar a ningú, però va ser una 

vilana sense vergonya ni pudor en els seus actes, ja que se n‘anà de viatge arreu del món 

abandonant a la seva família i deixant en el seu lloc a una estranya idèntica a ella –que acaba 

sent la seva germana bessona- mentre ella es dedicava a viure i gaudir amb els diners del 

marit i la companyia dels seus amants. Paola Bacho és, tal vegada, el personatge que de 

manera més senzilla reflexa a la dona fatal tradicional: utilitzant la seva bellesa i les seves 

paraules dolces manipula al marit quan s‘entera del que ha succeït i, a més, amenaça a 

qualsevol que puga desmuntar-li el teatre que ella mateixa ha muntat.  
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També l‘exemple de la telenovel·la Teresa encaixa en la categoria de fatals 

maquiavèl·liques. En aquest cas, Teresa, el personatge principal, rebutja a tot el seu entorn 

familiar per aconseguir créixer econòmicament. És tan retorçuda que fingeix una 

personalitat, menteix sobre els seus orígens i fins i tot fingeix estar enamorada de tots els 

homes dels quals pot traure benefici econòmic. La malícia de Teresa recau en la seva 

capacitat de seducció i persuasió però és incapaç de matar o fer mal físic a ningú. El 

desenllaç la portarà a penedir-se de tot el mal que ha fet però serà tard.  

El la telenovel·la Corazón Salvaje (1992), el personatge d‘Aimée interpretat per Ana 

Colchero sols és una fatal que ambiciona l‘amor de Juan del Diablo. Pensant que havia 

mort aquest, es casarà amb un altre home. Però amb el temps, Juan torna i es casa amb la 

germana d‘Aimée. La fatalitat d‘aquest personatge recau en destrossar aquest matrimoni, 

fent tot el que estiga al seu abast: mentint, enganyant i inventant trames falses per 

aconseguir l‘amor del seu estimat. Cal comentar que, en aquest cas, la malícia del 

personatge fatal no assassina a ningú però acaba amb la seva pròpia vida una vegada veu 

esgotades totes les possibilitats per a recuperar al protagonista.  

El cas de la telenovel·la Rubí mereix una menció especial puig que es tracta d‘un 

híbrid entre la categoria de fatals assassines i fatals maquiavèl·liques. Rubí, encara que era 

roïna, va saber mostrar la seva faceta humana al llarg de la sèrie. El seu gran crim va ser la 

cobdícia, motiu pel qual utilitza a tot personatge que se li acosta -incloent la seva millor 

amiga-. Rubí assassina a Sonia, però no podem incloure-la en la categoria de sanguinàries 

perquè va ser una mort accidental, segons es desvela al final de la trama. El càstig de Rubí 

va ser el pitjor càstig que pot patir una dona fatal de qualsevol època: la pèrdua de la seva 

bellesa, la que tantes coses li havia aportat.  

Hem pogut observar que la presència de dones fatals que sedueixen als homes del 

seu voltant per a obtindre algun benefici sense aplegar a l‘assassinat o la tortura sanguinària 

es troba patent en les telenovel·les, sobretot, en telenovel·les de la dècada dels vuitanta i 

principis dels noranta. En aquest període en el que la imatge de la dona fatal està 

consolidant-se al bell mig de la producció televisiva, no predomina la frivolitat assassina 

puig que el paper de fatal es troba en plena fase d‘evolució. Quan aquesta imatge adquireix 

tota la importància que se li reconeix al mig de les trames, seran necessàries noves vessants 

d‘actuació i començaran a posar-se de manifest els assassinats i les tortures sanguinàries per 

part de les nostres fatals.  
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Cal comentar que, de vegades, el fet que la dona fatal reflexe una malícia moderada 

deriva del sentit moralitzador que es pretenia donar als serials. Es tracta de demostrar que 

el bé triomfa sobre el mal, però sense extremar la violència ni el fatalisme. D‘aquesta 

manera, l‘imaginari de les telenovel·les s‘aproxima més a una realitat de no ficció, més 

semblant a accions que podrien ser reals que a casos de violència extrema que no acaben de 

ser del tot creïbles. Malgrat que la realitat sempre supera la ficció, en aquestos casos la 

representació del fatalisme en les dones s‘enquadrarà entre els paràmetres de malícia, 

cobdícia i enveja, però s‘allunyarà de l‘assassinat com a representació de les armes de 

destrucció de les dones fatals.  

Com hem pogut observar en la categoria prèvia, sí existeixen fatals sanguinàries en 

les primeres dècades d‘esplendor de les telenovel·les (Catalina Creel en Cuna de lobos o 

Maria de los Ángeles en El ángel caido, ambdues de l‘any 1985), però no son abundants i no 

serà fins la dècada dels noranta i la dècada del dos mil quan la vilana assassina es passejarà 

airosa i sense cap tipus de pudor per les petites pantalles de televisió.  

 
 

VI.8.6. Segons el seu desenllaç: 

 

Una característica aferrada a l‘estereotip fatal és el seu desenllaç fatal. El personatge 

en qüestió, des de la seva concepció en la mitologia i en la religió s‘ha presentat com un 

estereotip que acaba sofrint en les seves pròpies carns el mal i el dolor. Es tracta d‘una 

resposta de l‘equilibri natural a la seva mala conducta i la seva frivolitat. Els personatges 

fatals de les telenovel·les representen, tal vegada, els càstigs més durs i cruels de totes les 

produccions de ficció. Les dones fatals acaben rebutjades, apartades del seu entorn familiar, 

assassinades o empresonades com a resposta a la mala actitud que han manifestat al llarg 

del melodrama. Normalment, aquest càstig sol vindre de la mà del destí, que les condemna 

al patiment final tot i reflectint el missatge moralitzador-religiós que movia la psicologia 

telenovel·lesca en els seus orígens.  

Observem que existeixen desenllaços molt variats depenent de la malícia que hagin 

presentat les vilanes. Aquelles que han estat fatals moderades, que s‘han dedicat a seduir i 

utilitzar els homes per a convertir-se en personatges poderosos solen trobar el càstig de la 

mà del rebuig social i la consegüent solitud. Altres, les que han actuat com a vilanes 
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sanguinàries i no han mostrat escrúpols en cap dels seus actes de mala fe patiran les 

penúries més humiliants en la seva pròpia carn, seran assassinades, estrangulades, acabaran 

privades de la seva llibertat o veuran els seus cossos desfigurar-se. Cadascuna està 

condemnada al seu propi final, la crueltat del qual serà directament proporcional a la 

malícia que elles hagin difós al seu voltant.  

Per establir les diferents categories que caracteritzen la manera en que es castigat el 

personatge de la dona fatal, hem de distingir entre dos destins ben diferents però existents 

en l‘imaginari telenovel·lesc analitzat. Per una banda, existeixen els finals cruels, la venjança 

per a les fatals, el patiment i, per altra banda, les dones fatals que, mogudes pel  

penediment, acabaran convertint-se en bones samaritanes i, al final de la telenovel·la, 

demanen perdó per la seva mala conducta i buscaran la reinserció com a personatges 

benèvols. Encara que aquestos casos són menys abundants, cal remarcar-los o analitzar-los, 

per presentar-se com una diferència estructural en la configuració de l‘estereotip que, a 

l‘hora, demostra l‘encobriment del procés d‘estandarització que pretenem analitzar.  

 

a) Les fatals penedides o amb final feliç:  

 

 La imatge d‘una dona fatal que, al final de la seva actuació es penedeix dels seus 

actes i intenta ser acceptada pel seu entorn és poc abundant però existents al llarg de la 

mostra analitzada. Es tracta de personatges menys cruels, tal vegada, que algunes de les 

seves coetànies, ja que, a major grau de sanguinaritat, menys possibilitats de perdó. El 

missatge que transmeten aquestos finals no deixa de tindre un caràcter vinculat amb la 

religió, puig que fa referència al perdó, a la clemència, a la possibilitat de reconèixer els 

errors propis i començar una nova vida a prop del bé.  

Com hem comentat anteriorment, una dona fatal que es torne bona al desenllaç de 

la telenovel·la no sol ser una fatal assassina, sinó que es tracta de les dones fatals més 

dolces, les que han sabut moderar les seves armes de destrucció i no han aplegat a matar ni 

torturar cap personatge. El perfil més habitual entre les fatals penedides és el d‘aquells 

personatges que han buscat la riquesa, l‘ascensió social o l‘acomodament econòmic i, per 

això, han seduït homes, han fingit falsos enamoraments i han inventat trames que han 

apartat els homes que els interessaven de les seves vertaderes enamorades –normalment les 

protagonistes -. Un exemple d‘aquest tipus de dona fatal el trobem en el personatge de 



La dona fatal en la telenovel·la 

 259 

Beatriz en la telenovel·la Siete Pecados (2007). Al final d‘aquesta història, Beatriz, que és 

salvada pels protagonistes quan quasi mor enterrada, confessa a Dante i Clarice que ella és 

la causant de tots els seus mals, que durant molt de temps s‘ha emprenyat en separar-los 

per a estar a prop de Dante. Els protagonistes la perdonen i, una vegada aclarida aquesta 

trama, es casen. Per si no fos poc, aquesta fatal no solament és perdonada sinó que empren 

un viatge amb Amadeo, el detectiu de la trama, deixant un final obert que fa entendre a 

l‘espectador que la dona fatal també ha trobat una parella en qui compartir la seva vida.  

També Iris en la telenovel·la Lazos de familia (2001) acaba tenint un bon desenllaç. 

Tot i la crueltat d‘aquest personatge al llarg de la sèrie, finalment, moguda en part per la 

bogeria i, en part, per l‘amor que sent Pedro per ella, acabarà retirant-se amb Pedro a viure 

a una hisenda on seran feliços apartats de la resta de personatges. Encara que no s‘aprecia 

el penediment explícit d‘Iris, s‘entén que no ha estat castigada, sinó que ha trobat el seu lloc 

i una persona amb la qual ser feliç.  

Bernarda en la telenovel·la La otra (2002) tampoc pateix el càstig, encara que durant 

tota la trama ha actuat com un personatge fatal intentant apartar qualsevol home que 

s‘apropara a les seves filles i pogués arravatar-li la seva fortuna. El desenllaç de Bernarda és 

un poc absurd i atípic ja que, malgrat el mal que ha fet i el crim que ha comés acaba 

mantenint la seva posició social, la seva fortuna, gaudint d‘un amor correspost i mostrant 

indicis d‘intencions futures de fatalisme. També el personatge de Johanna, interpretat per la 

pròpia Johanna Benedek en la telenovel·la Sirena acaba eixint airosa de la seva actuació. 

Una vegada escapa de la presó, fuig a Xile on acaba muntant un bar de festes i continua 

sent una fatal seductora.  

  

b) Les fatals castigades:  

 

El càstig de les fatals és sense dubte un dels moments més esperats pels 

telespectadors de les telenovel·les, els quals, desprès d‘haver patit cada vegada que la vilana 

actuava desitgen veure-la patint en les seves pròpies carns la malícia.  

El càstig de les dones fatals en les telenovel·les és el més dur de tots els càstigs 

coneguts. Ni la literatura, ni el cinema negre havien gosat a donar tanta importància al 

càstig del personatge malvat. La venjança és el sentiment que mou aquestos desenllaços; el 

caràcter moralitzador de les telenovel·les, per una banda, pot influir en aquesta tendència, a 
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través de la qual demostren que fer el mal sempre acaba passant factura (a excepció dels 

pocs casos en que la dona fatal surt airosa o es penedeix dels seus actes) i, per altra banda, 

l‘aproximació vouyerista que l‘espectador assumeix quan es posa al front de la telenovel·la 

explica aquest desenllaç com una manera de suplir tota la tensió que ha sentit l‘espectador 

gràcies al fatalisme d‘aquest estereotip.  

Quan analitzem els càstigs de les dones fatals i els seus finals ens trobem amb una 

multitud de casos on predominen la mort, la presó, el càstig en vida, el rebuig social, la 

solitud... Són molts i molt variats i sempre aniran lligats a la proporció de fatalisme que ha 

expressat el personatge. Així i tot, es possible diferenciar entre els desenllaços més típics 

reflectits en les telenovel·les analitzades: 

  

El suïcidi de les fatals: El recurs del suïcidi està molt explotat en les telenovel·les 

analitzades. És molt comú trobar dones fatals que, una vegada se n‘adonen que han 

quedat soles i rebutjades per tots, busquen la seva pròpia autodestrucció a través del 

suïcidi. Des del nostre punt de vista, aquesta categoria respondria a l‘expressió 

màxima del fatalisme puig que la dona fatal acaba aplicant sobre ella mateixa la seva 

pròpia malícia. De vegades, la impotència del personatge davant l‘esdevenir dels fets 

i la necessitat d‘assumir que els seus plans no han eixit bé genera en el personatge la 

necessitat de fer-se desaparèixer; la dona fatal, doncs, prefereix morir abans 

d‘acceptar una derrota. Entra en joc l‘orgull com a sentiment que promou aquesta 

acció letal. Una fatal amb personalitat i força mai acceptarà un no per resposta i, 

menys encara, una derrota. Responent a aquest perfil psicològic, el suïcidi és la 

tendència més habitual entre les dones fatals de telenovel·la.  

Un bon exemple de suïcidi en telenovel·la el trobaríem al personatge de 

Rosario Pedraza en la telenovel·la Mi Pecado. Aquest personatge interpretat per 

Daniela Castro acaba llançant-se al riu on va morir el seu fill una vegada se n‘adona 

que la seva malícia no va a cap lloc i que ja ningú la respecta. També Rebeca, en la 

telenovel·la del mateix nom acabarà llançant-se al buit des de la finestra del sanatori 

mental degut a la seva bogeria i la seva disconformitat. El personatge de Bàrbara en 

El color del Pecado acaba suïcidant-se tot i generant una escena heroica: Acorralada i 

moguda per la bogeria, Bàrbara es deixa caure d‘esquenes i amb els braços en creu 

des d‘un precipici. Ens trobem davant d‘una escena estranyament bonica i 
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recordada pels públics en la que es combina la cruesa del moment amb allò bucòlic 

del paisatge. Cal mencionar la telenovel·la Lazos de amor, en la qual el personatge de 

Maria Paula es pega un tir per la desesperació i la bogeria que li propicia haver 

matat el seu oncle. Paradoxalment, en aquest cas no queda clar si el personatge mor 

o no. No podem oblidar el suïcidi mític del personatge Alba en totes les versions de 

la telenovel·la La madrastra, quan, frustrada per la impotència de la situació i veient 

que no podrà enamorar a l‘home que estima, es llança des d‘una torre de la casa, 

exclamant : ―Te amo‖ mentre la seva família intenta convèncer-la des de baix de 

que no ho faja. Un altre cas interessant el trobem en la telenovel·la La dueña (1995) 

on el personatge de Laura, fugint de la culpabilitat del crim que ha comés per tal 

d‘evitar que el seu estimat estiga amb una altra dona, acaba penjant-se en solitud. El 

suïcici dramàtic del personatge de Rita interpretat per Adamari López en Alma de 

Hierro (2008) mereix una menció especial degut a la sanguinaritat de l‘acte. Rita, 

cansada de lluitar a males per l‘estima de Sebastián busca el suïcidi de diverses 

maneres i, davant la impossibilitat d‘aconseguir-ho, acaba clavant-se unes tisores en 

els ulls per acabar amb la seva maliciosa vida.  

Vegem com el suïcidi, en les seves múltiples versions, és un recurs patent a 

l‘hora de castigar a les dones fatals de telenovel·la. La roïna ha de ser castigada i, el 

fet que ella mateixa assumisca el seu fracàs i decideixca acabar amb la seva vida, 

alimenta encara més el caràcter fatal de la vilana, la qual és capaç d‘aplicar el seu 

propi fatalisme i la seva típica frivolitat sobre la pròpia persona fruit de la no 

acceptació del seu fracàs.  

 

L’assassinat de les fatals: Moltes vegades, el càstig de les dones fatals ve donat 

de la mà d‘altres personatges de la trama, els quals, cansats de la mala conducta 

d‘aquest personatge decideixen donar-li el càstig final i assassinar-les a l‘igual que 

elles han fet amb les seves víctimes. Assassinar una dona fatal implica demostrar 

que la fatalitat acaba tenint el seu merescut i que sempre hi haurà algú capaç de 

superar la malícia de les fatals més perverses. Normalment, els assassinats solen 

produir-se de la mà de personatges masculins als quals se‘ls atribueix el rol més 

frívol. No obstant això, trobem casos en que les dones fatals són assassinades per 

altres dones que, mogudes per la venjança, són capaços de convertir-se en noves 
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fatals per uns segons i acabar amb eixe personatge sanguinari que ha estat 

manipulant i dominant a tot el que li ha interessat.  

 

1) Assassinat amb arma: Un cas representatiu de l‘assassinat de les vilanes amb 

armes el trobem en la telenovel·la Entre el amor y el odio en la qual el personatge 

fatal de Frida, desprès d‘encetar-li diverses punyalades a Marcial (l‘altre vilà 

masculí de la telenovel·la) sense aconseguir matar-lo, és atacada per aquest 

mateix personatge convalescent, el qual li propicia varis atacs al cor amb un 

ganivet. És un cas singular ja que es tracta d‘un dol entre vilans que acaba amb 

la mort dels dos, que cauen al buit des d‘un precipici. També l‘assassinat del 

personatge d‘Inés en la peça Mar de amor és ben representatiu ja que ens mostra 

com el personatge és enterrat viu desprès de patir una traïció dels que pensava 

que eren els seus aliats. Rebeca Linares en Inocente de ti va patir l‘assassinat en 

l‘hospital a través del mètode amb el qual ella havia assassinat a les seves 

víctimes: l‘asfixia. Aquest personatge que malgrat estar ingressada continua 

planejant trampes fatals, acabarà condemnada a morir pel seu propi mètode. La 

vilana Tamara en Privilegio de amar acaba sola i rapada desprès de ser descobertes 

les seves deshonres. Quan busca en el seu amant el refugi i el cònsol per a fugir 

del rebuig social és traïda per aquest i apunyalada fins la mort.  

 

 

2) Estrangulació: L‘estrangulació com a recurs per a assassinar a les vilanes 

apareix en diverses telenovel·les com a reflex de la perversitat d‘alguns 

personatges que, amb les seves pròpies mans son capaços de deixar sense 

respiració a la vilana. Un bon exemple apareix en la telenovel·la Abrázame muy 

fuerte en la que el personatge fatal de Deborah és estrangulat per Federico, el seu 

confident i aliat amant. Deborah, que havia provocat l‘assassinat d‘un altre 

personatge de la història, Jacinta, tenia planejat fugir amb Fernando, al qual 

estimava, una vegada hagueren aconseguit els diners suficients (que els 

aplegarien com a fruit de l‘acció fatal de Deborah). Però, en aquest cas, el seu 

amant i confessor mogut pels cels i la venjança la estrangula amb les seves 

pròpies mans mentre ella, quasi exhalant el seu últim alè, li exclama que l‘estima.  
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3) Assassinat entre flames: El foc, com a reflex de puresa, és utilitzat en 

molts casos per acabar amb la maldat de les dones fatals en les telenovel·les. 

Podem observar que són molts els casos en els quals les fatals acaben al mig 

d‘una foguera o atrapades entre flames sense poder escapar. Fent referència a la 

històrica Caza de Brujas, les dones fatals que podríem considerar les bruixes son 

cremades en la foguera, en ocasions davant de gent, com a càstig final i acte 

d‘humiliació. Un bon exemple el trobem al personatge de Soraya en Maria la del 

barrio (1995), L‘escena del desenllaç de la fatal mostra com Soraya segrestra a 

Maria (la protagonista) i, moguda per la bogeria que la caracteritza, comença a 

parlar-li de l‘odi que sent per ella. Quan aplega Luis Fernando a salvar Maria, 

Soraya entra en còlera i decideix que va a incendiar la casa per a que tots queden 

atrapats. La sort d‘aquesta dona fatal és ben poca ja que el seu vestit s‘encén i 

comença a cremar-se viva. Mentre el foc va desfent la seva persona, aquesta 

fatal continua exclamant l‘odi que sent per la protagonista. També el personatge 

d‘Angèlica en la telenovel·la Marimar acaba morint cremada just desprès d‘un 

accident que fa que no puga escapar de les flames que l‘envolten. En aquest cas, 

Angèlica mor de la mateixa manera que ella mateixa ha matat als avis de 

Marimar, calcinada.  

 

 

La bogeria de les fatals: L‘ànsia de poder, lligada a la malícia i l‘empeny en 

dominar tot el que tenen al voltant acaba generant en les fatals una tendència 

generalitzada a la bogeria. Amb aquest recurs se‘ns mostra com les vilanes son 

éssers psicològicament dèbils puig que a pesar de la seva ment retorçuda acaben 

sucumbint a un desequilibri mental irremeiable. Normalment, les dones fatals que 

acaben boges solen ser aquelles que han tingut molt de rebuig per part dels 

personatges que les envolten. La solitud, junt a l‘amargura que contenen, acaba 

denotant-los el desequilibri mencionat, el qual, en molts casos, acaba en suïcidi o 

bé, en internament en algun centre psiquiàtric. Un bon exemple de bogeria fatal el 

trobem al personatge de Maria Elena en la telenovel·la Sin Ti, en la qual, degut a la 

insostenibilitat de la seva bogeria acaba ingressant en un sanatori mental de la mà de 

la seva mare, l‘altra vilana de la telenovel·la i, pot ser, la provocadora del seu 

fatalisme delirant. També Sonia en Las vías del amor acaba ingressada en un 
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sanatori mental degut al seu desequilibri. Per si no fos suficient en aquest càstig, 

Sofia, que destacava per ser una dona fatal seductora i amb un rostre molt atractiu 

acaba desfigurada, privant així a la dona fatal de la seva millor arma de seducció. El 

personatge de Rebeca en la telenovel·la Inocente de ti també es caracteritza per 

acabar completament grillada i ingressada en un manicomi. El destí d‘aquesta fatal 

és ben tràgic com a venjança de tots els crims que ha comès i acaba sent assassinada 

per una altra boja en el manicomi.  

 

 

El càstig en vida de les fatals:  En molts casos, el càstig en vida de les vilanes 

sol ser de caràcter torturador, de tal manera que queden marcades per sempre pel 

mal que han comès a la resta de personatges. Aquest tipus de càstig sol ser el més 

dolent per a una dona fatal ben arrelada a l‘estereotip puig que es tracta d‘arrossegar 

tota una vida les seqüeles de la seva mala conducta i la seva perversitat. A l‘igual que 

les dones fatals de la mitologia, els càstigs de les quals passaren a la prosperitat, les 

vilanes de les telenovel·les que queden castigades en vida passejaran amb elles la 

petjada del mal que van causar, sense possibilitat de llevar-se de damunt eixa 

condemna.  Aquesta venjança del destí suposa en la psicologia de les fatals el pitjor 

reflex de derrota, ja que denota que han perdut la batalla, que les seves armes de 

seducció no han estat suficients per aconseguir obrir-se un camí pròsper o bé, per 

aconseguir l‘amor que tant anhelaven. D‘aquesta manera, les dones farals que són 

castigades en vida es convertiran en personatge esquerps, aïllats de la societat, 

solament recolzades per la solitud i el record de la seva malícia fatal.  

Els càstigs en vida es representen de diverses maneres en cadascuna de les 

telenovel·les analitzades. Des de desenllaços relacionats amb la legalitat fins a 

conseqüències físiques o rebuig social. Tot és vàlid per a demostrar a la vilana que el 

destí acaba posant a cadascú en el seu lloc i que elles han estat dèbils i han acabat 

patint en la seva pròpia persona el mal i la perversitat. Hem trobat diverses 

repeticions envers el càstig en vida de les fatals, les quals hem categoritzat de la 

manera següent:  

 

1) La presó: L‘acció fatal, en la majoria de casos, va lligada directament 

amb la legalitat. Aproximant-se a les tendències narratives del cinema negre, 
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quan una dona fatal ha assassinat, s‘obri una trama d‘investigació o policial 

al seu voltant que sol acabar amb el judici de la mateixa i, per consegüent, el 

seu ingrés en presó. Cal remarcar que, normalment, les vilanes que acaben 

en presó ho fan seguint les conseqüències d‘un crim i no pas per les seves 

actuacions derivades de la persuasió i la seducció. Per tant, cal entendre que 

les fatals que citem en aquesta categoria sorgeixen de la categoria anterior 

on parlàvem de les dones fatals assassines i sanguinàries puig que són eixes 

les que alcen sospiten i acumulen mèrits per a acabar empresonades. Un 

bon exemple el trobem en el mític personatge de Tia Carlota al bell mig de 

la telenovel·la En nombre del amor, en la qual, aquest personatge acaba 

empresonat com a resposta als diversos crims que ha comès la llarg de la 

telenovel·la. També, a banda d‘empresonar-la, Tia Carlota sofrirà altres 

penúries, com el fet de quedar invàlida, qüestió que comentarem en l‘apartat 

següent. També Bárbara Greco en Mañana es para siempre acabarà en presó 

amb una condemna de dos cents anys per els homicidis que ha comès. 

Aquest personatge, quan rep la noticia del seu empresonament intenta un 

suïcidi amb foc que no li aportarà res més que un rostre desfigurat que lluirà 

en la presó tots els dies que li resten de vida.  

 

 

2) Les conseqüències físiques: De vegades el càstig en vida ve donat pel 

fet d‘acabar amb la bellesa i l‘atracció física de les dones fatals. Amb aquest 

càstig s‘assegura que el poder de seducció d‘aquest personatge queda reduït 

puig que el seu rostre es veu privat de les seves armes de destrucció 

principals. Es tracta, doncs, d‘acabar amb la possibilitat de tornar a seduir a 

qualsevol home que se li creue i, a l‘hora, es tracta de desmitificar la seva 

bellesa i atracció. A més, la humiliació que sent una fatal quan perd la seva 

condició física-fatal és tal que acaba condemnar-se ella sola a la solitud i a 

l‘aïllament social. D‘aquesta manera s‘acaba amb el clixé de la fatal 

telenovel·lesca, s‘elimina la possibilitat d‘atraure, es redueix la seva mobilitat 

fent que aquestos personatges senten dependència en el dia a dia. Les 

conseqüències físiques es podem manifestar de diverses maneres, encara 

que les més abundants recauen en la desfiguració del rostre de la la dona 
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fatal o en produir-li la condició d‘invalidesa. A l‘igual que en l‘apartat 

anterior, quan el personatge rep aquest càstig que l‘acompanyarà de per 

vida, sent que ha perdut, que ha fracassat i aquesta decepció personal és, 

probablement, el millor càstig per a aquest tipus de personatge. Si la presó 

era la manera de torturar psicològicament la dona fatal, que tindrà molt de 

temps per a reflexionar sobre la seva actitud, la desfiguració o limitació 

física suposen la reducció de la seva condició humana i, al mateix temps, 

condemnen al personatge a veure dia rere dia el reflex de la seva malícia 

sobre ella mateixa. A continuació, observarem les maneres més habituals de 

castigar físicament a una fatal en les telenovel·les:  

 

-La invalidesa: Privar a una dona fatal de la seva capacitat per a 

caminar i actuar lliurement és un dels recursos més utilitzats i repetits en les 

telenovel·les. Condemnant al personatge a la dependència de per vida 

s‘asseguren, per una part, que difícilment podrà tornar a fer malbé (encara 

que en algun cas, la fatal continua inventant trames malèvoles des de la 

cadira de rodes) i, per altra part, la reflexió del personatge envers la seva 

condició i com ha aplegat a ella. Seguint aquest clixé, hem de destacar el 

personatge de Tia Carlota en El nombre del amor, la qual, malgrat sofrir altres 

càstigs (la presó, com s‘ha observat anteriorment) també acaba postrada en 

una cadira de rodes fruit d‘un accident per les escales que la deixarà privada 

per sempre. Aquest personatge, que tant de mal havia desitjat a les seves 

nebodes, acaba sofrint en la seva pell moltes de les tortures tradicionals de 

telenovel·la com a resposta a les seves malèvoles trames. També Rubí (2004) 

en la telenovel·la que du el seu nom acaba perdent una cama desprès d‘una 

disputa amb Alejandro que provoca que, en un atac de bogeria, començe a 

córrer en busca d‘ell i caiga per la finestra de l‘edifici, produint així la pèrdua 

de la seva cama i la desfiguració del rostre. En una versió més antiga de Rubí 

(1991) l‘accident del personatge és provocat per l‘amic d‘Alejandro, que 

l‘empenta per la finestra, encara que les conseqüències de la caiguda són les 

mateixes També Alejandra en Cuando llega el amor queda invàlida en una de 

les seves trames per fastiguejar a la seva cosina Isabel i evitar que s‘acoste a 

l‘home que ella estima.  
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-La desfiguració: Castigar a una vilana llevant-li la seva bellesa és la 

manera més factible d‘acabar amb la seva possibilitat de seduir i utilitzar el 

seu atractiu per a fins gens morals. Així, el recurs de desfigurar el rostre de 

les fatals més seductores és una realitat patent al mig de les telenovel·les 

analitzades. Els exemples més rellevants els podem trobar, per exemple, en 

el mencionat cas de Rubí, on el personatge, desprès de l‘accident, no 

solament per la cama sinó que acaba presentant un rostre horrorós, allunyat 

de la bellesa que l‘havia caracteritzat la llarg de la història. També en Rosa 

salvaje el personatge fatal de Dulcinea acaba perdent la seva millor arma, el 

rostre sensual que la caracteritzava desprès que la criada, a la que havia 

utilitzat en diverses ocasions com a còmplice i aliada, li llançe àcid a la cara i 

la faça quedar amb el rostre completament destruït. La mítica Bárbara 

Greco en Mañana es para siempre també acaba patint la desfiguració del seu 

rostre fruit de les flames quan intenta cremar-se però no ho aconsegueix. 

Un altre cas que acaba amb la bellesa d‘una fatal el trobem en Amigas y 

Rivales quan, Roxana, la vilana que estava preparant un combinat d‘àcid per 

a atacar a la seva amiga i estimada del seu amor platònic, acaba esguitant la 

seva pròpia cara i desfigurant tota la seva imatge. També trobem un 

exemple representatiu en la telenovel·la Las vías del amor, on el rostre 

d‘Elisabeth Álvarez apareix deformat, simulant cremades en mitja cara 

conseqüència directa d‘un intent de suïcidi que no va aplegar al seu destí 

final. Altres, com Lorena Mendizabal en Mi pecado patiran també la 

desfiguració del seu rostre, en aquest cas, com a conseqüència dels vidres 

que surten d‘un accident de cotxe en el que en teoria anaven a assassinar a 

Lucrecia i Juan, la parella protagonista de la trama.  

Aquesta representació del rostre desfigurat, normalment amb cremades 

superficials que acaben amb la bellesa natural de les fatals acaba suposant un 

dels destins més cotitzats en les telenovel·les analitzades. La repetició 

d‘aquesta imatge al mig de tota la tradició telenovel·lesca intenta remarcar 

com li són retallades les armes fatals a la vilana i s‘evita així la possibilitat de 

tornar actuar per mitjà de la seducció física. Algunes dones fatals, desprès de 

veure els seus rostres cremats i desfigurats acaben redimint-se i entenent 

que el fatalisme que les caracteritzava no te sentit quan es llueix una imatge 
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tan desagradable, com pot ser el cas de Bárbara Greco en Mañana es para 

siempre, la qual assumeix que ha perdut i la depressió acaba generant-li la 

bogeria. Altres com el personatge de Rubí en la telenovel·la del mateix nom 

no es donen per vençudes i busquen aliats que s‘encarregaran de continuar 

amb les seves perverses trames puig que elles ja no estan capacitades 

físicament per a dur-les a terme. Siga com siga, la vilana que acaba amb el 

rostre desfigurat es troba al mig d‘una situació psicològicament dura, ja que 

ha de ser conscient que les seves armes han desaparegut i que res del que 

han intentat per aconseguir els seus objectius ha valgut la pena, en 

definitiva, que el bé ha acabat triomfant sobre la seva malícia.  

 

 

Altres finals fatals: Hem observar en els paràgrafs anteriors els càstigs més usuals 

de les dones fatals en les telenovel·les. Hem vist com, habitualment, es recorre a 

l‘assassinat per part d‘altres personatges, a la bogeria, al suïcidi o al càstig en vida. 

No obstant això, existeixen altres desenllaços fatals que acaben apartant a les vilanes 

de les trames i castigant-les de manera cruel i venjativa. La repetició de trames i 

recursos com a fenomen propi de la consolidació de l‘estereotip, entesa com a 

característica vinculada directament al procés d‘estandarització que és objecte del 

nostre estudi, ens fa observar que existeixen altres destins estandaritzats per a les 

vilanes i que, encara que no són tan habituals ni son tan memorats pels espectadors, 

acaben suposant una variant més pel que fa al càstig de les dones fatals. Els tipus de 

càstig que hem identificat en aquesta categoria són el següents: 

 

1) L’enverinament: Hem cregut convenient incloure aquesta categoria en 

l‘apartat d‘altres i no en els assassinats per considerar que l‘enverinament no 

és tan usual a l‘hora d‘acabar amb una dona fatal. La tècnica, malgrat ser 

efectiva i suposar una mort letal al personatge ha estat menys utilitzada en 

les trames analitzades. El motiu, probablement, siga la intenció de 

desvinculació d‘aquestes trames amb el caràcter llegendari i mitològic de la 

mort per enverinament. En qualsevol cas, existeixen alguns exemple on 

l‘enverinament de la dona fatal és utilitzat com a punt final de la trama 
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donant a entendre que la dona fatal és castigada amb el seu propi verí,46 la 

maldat i la sanguinaritat amb la que tastarà la seva pròpia medicina letal. 

Aquestos exemples els trobem en Juana Arellano, interpretada per Daniela 

Romo en la telenovel·la Alborada (2005) en la qual el personatge mor 

enverinat en un acte comú amb el seu aliat, no sense abans deixar una carta 

en la que explica els motius de la seva maldat infundada. També en Lucila 

Montes en Entre el amor y el odio (2002), on l‘actriu accidentalment acaba 

prenent en verí que estava preparant per a la seva pròxima víctima. 

L‘exemple més punyent i més recordat d‘enverinament de la vilana el 

trobem a la ja comentada telenovel·la Cuna de lobos (1985) on la vilana per 

excel·lència Catalina Creel es pren un suc de taronja carregat de verí quan se 

n‘adona que el seu fill ha mort en l‘accident d‘avioneta que ella havia 

planejat per a Jose Carlos. Catalina, moguda per la pena –és l‘únic moment 

de la sèrie on es mostren els sentiments de la vilana- i per la por de poder 

acabar en presó, decideix acabar amb la seva vida i desaparèixer de la 

història.  

 

2) L’accident de cotxe: Un altre tipus de final fatal per a acabar amb la 

presència de la vilana en les telenovel·les analitzades el trobem en provocar 

accidents de cotxe que resulten letals per al personatge. Aquest càstig apel·la 

a la importància d‘un destí que acaba col·locant cada personatge en el seu 

lloc, en contraposició a altres desenllaços fatals comentats en que es 

necessita de la frivolitat d‘altres personatges o del propi penediment de la 

fatal per a acabar amb la seva presència. Els exemples més representatius 

apareixen en la telenovel·la La Usurpadora, on la malvada Paola mor en un 

accident de trànsit que havia planejat per a acabar amb la seva infermera 

Elvira que havia estat la seva aliada en un principi però començava a ser un 

problema en la vida de Paola. No morirà directament en l‘accident però 

aplegarà a l‘hospital amb grans ferides i cremades que dies desprès acabaran 

amb la seva vida. També el personatge d‘Angélica interpretat per Chantal en 

                                            
46 “Verí‖ entès com el producte contaminador que segreguen els escurçons, animal amb el qual s‘ha vinculat 
des de la mitologia a la femme fatale per considerar-la igual de perillosa i ―venenosa‖ que un escurçó i per 
relacionar la sigilositat i la sinuoistat d‘aquest animal amb la manera d‘actuar del personatge fatal.  
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la telenovel·la Marimar acaba morint en un accident impactant de cotxe 

mentre fuig de la policia. Desprès del colp, aquesta fatal escapa del cotxe 

envoltada en flames i aclamant que no vol morir. Malauradament, les seves 

plegaries no són escoltades i mor minuts desprès. Cal comentar que, en 

alguns casos, l‘accident de cotxe és substituït per algun altre tipus d‘accident, 

com podem identificar en la telenovel·la Corazón Salvaje. En ella, la dona 

fatal, interpretada per Aimée, pateix un accident, però en aquest cas, de 

cavall, degut a l‘ambientació més clàssica de la telenovel·la. Siga un cavall o 

un cotxe, la veritat és que aquestos accidents acaben aportant una mort 

ràpida i infal·lible a les vilanes i permet confirmar a l‘espectador el sentint 

moralitzador que es respira al llarg de moltes telenovel·les i que deriva de les 

conseqüències sobrehumanes de fer el mal.  

 

3) El soterrament en vida: De nou ens trobem amb un altre càstig ben 

venjatiu per al personatge fatal de la telenovel·la. Soterrar en vida a una 

persona és, probablement, una tortura de les més doloroses i lentes, ja que 

suposa la mort per asfixia. Amb aquest desenllaç fatídic, moltes fatals han 

vist la venjança dels personatges de la trama que han gosat a fer-les passar 

per la pitjor de les penúries per a que coneguen de primera mà el dolor. 

Així, són moltes les dones fatals de telenovel·la que acaben soterrades vives, 

exclamant auxili, demanant pietat, però sense obtindre èxit. Un bon 

exemple el trobem en Abigaíl, on Maria Begoña, la pitjor vilana de la 

telenovel·la es fa passar per morta per fugir de la policia i confia que el seu 

aliat anirà a desenterrar-la de la tomba una vegada acabe el perill. Però 

aquest aliat demostra ser més intel·ligent que la pròpia fatal i fuig amb tots 

els diners, deixant que Maria Begonya acabe sense oxigen a l‘interior d‘una 

tomba. També la mítica Gilda en Siempre te amare s‘amaga en un taüt desprès 

d‘haver extret al cadàver que hi havia i, per error, acaben soterrant-la. En 

aquest cas, és la pròpia dona fatal  la que s‘ha facilitat la mort per 

soterrament. El fet més impactant el trobem quan comencen a aparèixer-li 

els esperits de tots els personatges que ella havia assassinat i mor asfixiada 

dins la tomba, presa pel pànic. Altres personatges també acaben caient a 
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tombes o preses en vida i són incapaços d‘eixir mai. És el cas de la vilana 

Inés en Mar de amor, que és empesa a un forat que serà tapiat per León i 

Coral i de Gabriela en la telenovel·la Fuego en la sangre, on la vilana està dies 

cridant des de la tomba per aconseguir eixir però finalment mor.  

  

Casos fatals particulars: Encara que hem intentat establir una sèrie de categories 

que faciliten la classificació del tipus de femme fatale segons el seu desenllaç en la 

trama, cal dir que existeixen una sèrie de finals tràgics per a les fatals que mereixen 

una menció especial per considerar-los extremadament diabòlics a l‘hora que 

retorçuts. Aquestos casos soles ser originals i genuïns i no hem vist la repetició en 

altres peces, encara que sí es cert es nodreixen de moltes de les característiques 

anteriorment citades i, a l‘hora, inclouen un nou estil o un fenomen sorprenent que 

dota en la telenovel·la d‘una ―genuïnitat‖ fictícia.  

Un cas molt curiós el trobem en la mort de la fatal Maura en Tormenta en el 

paraíso, la qual desprès de fugir per camps i llacs acaba morint com a conseqüència 

de l‘atac d‘un eixam d‘abelles. També el personatge d‘Isaura en la telenovel·la 

Amarte es mi Pecado mor  d‘una manera bastant curiosa. Casilda, la seva aliada, la 

tanca en la caixa d‘un camió carregat de diners amb els quals ella pensava fugir. 

S‘alia amb el xofer del mateix per a desfer-se de la cabina del camió en un lloc ben 

apartat de la ciutat i aconseguir així que Isaura mai puga eixir i acabe morint 

asfixiada. Curiosament, l‘avarícia que havia caracteritzat a Isaura acaba passant-li 

factura puig que mor rodejada del que més s‘estimava: diners.  

En la telenovel·la La tormenta podem presenciar un final sorprenent quan la 

vilana fatal Isabella és envoltada per una serp al mateix temps que se‘ns mostra com 

una aranya passeja airosa per la seva cara. Aquest final uneix el significat del càstig 

amb el del verí de certs animals mitològics i ens mostra així la unió letal del 

fatalisme i el mal. El personatge de Prudència a La loba acaba patint en les seves 

carns la pobresa a la qual tant li havia temut. El seu destí la porta a acabar com una 

pobra  que, en un viatge per retrobar-se amb les seves arrels, acabarà menjant del 

fem i morint al costat d‘ ell, quan sofreix una embòlia. També Ivana en la 

telenovel·la El amor no tiene precio acaba morint d‘una manera poc usual. Intenta 
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escapar amb els diners de Marcel però aquest la descobreix i, amenaçada amb una 

arma, la porta fins un congelador de la hisenda en el que la tancarà i dies desprès 

serà descobert el seu cadàver congelat.  

Probablement el final més inusual i inèdit entre les telenovel·les analitzades 

el trobem en el desenllaç fatal i ambigu de Tia Evangelina en Cadenas de Amargura. 

En aquesta telenovel·la la dona fatal cada vegada es torna més i més desequilibrada. 

La seva casa s‘ompli de rates, simulant la solitud a la que s‘afronta el personatge i 

ella, vestida de núvia, s‘arranca del coll, trencant-lo, el collar que el seu pare havia 

regalat a Natàlia, la seva germana a la qual va assassinar. Les rates són l‘element nou 

en aquest cas perquè encara que el personatge no mor, se‘ns fa entendre que acaba 

solament rodejada d‘eixos animals tan desagradables, les rates, com a única 

companyia i sent els únics éssers vius que la respecten.  

 

  

La combinació de desenllaços fatals: Una realitat identificada desprès de 

l‘anàlisi dels desenllaços fatals és l‘existència de finals en els que les dones fatals 

pateixen en les seves pròpies carns més d‘una desgràcia o venjança, com a resposta 

a la seva mala conducta al llarg de la trama. Podem observar que, els pitjors càstigs, 

en moltes ocasions, no es manifesten sols, sinó que es combinen alternativament 

entre ells per a dotar al càstig de la vilana de més dramatisme i més dolor.  

La bogeria del personatge és l‘element que, a priori, sembla més combinable. 

En la telenovel·la Las vías del amor, el càstig per a Sonia no serà solament la bogeria, 

sinó que, a més, s‘inclouen altres càstigs entrellaçats com són, per exemple, la 

desfiguració del seu rostre –conseqüència directa de la seva bogeria- i finalment, la 

seva mort. També Rubí suposa un exemple clar d‘aquesta combinatòria de destins 

fatals, recordem, doncs, com el personatge principal acaba invàlida degut a la 

caiguda per la finestra i, a més, amb el rostre desfigurat. D‘aquesta manera, Rubí no 

solament es veu limitada per la seva nova combinació física sinó que perd la seva 

arma més potent, la bellesa.  

Tia Carlota en la peça En nombre del amor queda invàlida desprès de caure des 

del campanar d‘una església i, a més, serà condemnada a cadena perpètua per tots 

els seus assassinats. La vilana Raquela en la telenovel·la Velo de núvia acaba assumint 
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la majoria de càstigs reconeguts damunt de la seva persona ja que no solament 

acaba loca, sinó que també li trenquen els peus i acaba postrada en una cadira de 

rodes i en la presó. També el personatge de Rebeca Sánchez (o Bàrbara Greco, 

pseudònim del personatge) en la telenovel·la Mañana es para siempre acaba patint 

múltiples destins fatals sobre ella mateixa: primer és rebutjada per la seva pròpia 

filla i per la resta de la família, després ingressarà en presó fruit de tots els 

assassinats que ha comès i, per si no fóra poc, acaba patint bogeria que la portarà a 

intentar cremar-se viva per a suïcidar-se. Aquest suïcidi no eixirà bé i serà rescatada 

fet pel qual queda totalment desfigurada físicament, sense cabells i amb una 

condemna de seixanta anys de presó.  

Encara que són molts més els casos on podem identificar desenllaços 

combinats, sols preteníem fer menció de les possibilitats múltiples combinatòries 

que faciliten els serials estandaritzats, ja que, quan busquen el reflex d‘alguna trama 

original no van més enllà del que ja existeix i ho combinen insaciablement per a 

presentar ―nous‖ productes generats a partir de la realitat de productes existents.  

 

VI.8.7.Segons els vincles fatals amb altres personatges:  

 

La presència de la dona fatal  en les telenovel·les analitzades es caracteritza, entre 

altres coses, per comptar amb algun personatge que l‘ajuda a desenvolupar els seus 

malèvols plans i aconseguir així la victòria. Aquestes fatals, a priori, no necessiten cap 

recolzament perquè són personatges forts, amb molta personalitat i molta capacitat 

d‘actuació, fet pel qual és comú trobar fatals que actuen soles, ajudades únicament del seu 

atractius físic i la seva persuasió, que torna bojos als protagonistes masculins de les trames.  

 

No obstant això, quan més dura és una acció i més perill suposa, més necessitat 

tenen les vilanes fatals de comptar amb el recolzament d‘algun personatge que col·labore 

amb elles. Es tracta de facilitar-li el camí a la frivolitat de les vilanes, aconseguint el triomf 

de la perversitat. Normalment, els personatges aliats de les dones fatals s‘encarreguen dels 

treballs més bruts, en els casos en que l‘antagonista no és capaç de dur-los a terme o no vol 

embrutar les seves mans. Les fatals sotmeten a personatges benèvols per tenir-los baix el 

seu control i poder aprofitar-se de la seva ajuda mitjançant el suborn i el xantatge. Altres 

vegades, la dona fatal compta amb un exèrcit de gent malvada que té uns interessos similars 
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als seus i contribueixen en les gestes frívoles que sotmeten als bons personatges de la 

telenovel·la. Independentment de la necessitat inicial dels aliats, trobem personatges 

manipulats per les vilanes que són dominats com si de titelles es tractaren. Normalment, 

aquestos personatges secundaris no trobem bon destí i acaben patint les conseqüències de 

la mala acció que exerceixen: de vegades són arrossegats per la pròpia dona fatal en el seu 

càstig final i d‘altres simplement moren accidentalment o passen a segon lloc quan el seu 

paper deixa de ser imprescindible. També existeixen exemples en els que aquestos aliats 

fatals acaben rebel·lant-se en contra de la vilana, causant-li la mort o el càstig. En aquest 

cas, vegem la venjança dels seus propis aliats com a recurs que demostra la solitud a la que 

s‘enfronta aquest personatge: les vilanes acaben sent personatges solitaris (quan no acaben 

mortes) que han perdut fins i tot, el recolzament dels pocs ―amics‖ que tenien.  

 

En aquesta categoria hem identificat diverses manifestacions del recolzament amb el 

que compta la dona fatal. Podem observar casos en que la vilana actua sola, sense la 

necessitat de cap ajuda o altres en que necessita de col·legues que col·laboren en les seves 

trames o, fins i tot, altres fatals que permeten intensificar la persuasió de la telenovel·la. A 

continuació, observem com es manifesten aquestes aliances fatals al mig de les telenovel·les 

analitzades.  

 

 La fatal solitària: La dona fatal que actua sola i independent en les telenovel·les és 

probablement el cas més representatiu i abundant. Tenint en compte el rol de 

poder i seguretat que assumeix aquest personatge és fàcil entendre que en la majoria 

de trames no siga necessari que aquest personatge compte amb el recolzament 

d‘altres figures malèvoles. La personalitat perversa de la fatal implica, en molts 

casos, el secretisme de les seves intencions, raó per la qual el personatge no 

necessita cap becari que ajude a exaltar el seu fatalisme. Les dones fatals que actuen 

soles són, normalment, les més perverses i sanguinàries. Es tracta d‘aquelles que es 

senten perversament capaços d‘aplegar a l‘extrem de la maldat per aconseguir els 

seus objectius econòmics o amorosos. No necessiten ajuda, estan acostumades a 

estar soles, rebutjades per les seves famílies. Són desconfiades, puig que creuen que 

tot al seu voltant és igual de pervers que elles mateixa. Són incapaços de buscar 

ajuda perquè prevenen la traïció dels altres. Les fatals que més destaquen en aquesta 

categoria son aquelles que hem categoritzat prèviament com assassines i perverses 
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total. Destaquem, per exemple, el personatge de Evangelina Vizcaino en Cadenas de 

Amargura. Aquesta dona fatal que no torba l‘estima de la seva família perquè durant 

tota la trama es dedica a fer-los malbé, acaba amb la vida de l‘únic ser que la 

respectava, la seva germana Natalia i actua solitàriament al llarg de tota la 

telenovel·la. A l‘igual que actua sola i sense necessitat d‘aliats, acaba sola, rebutjada, 

amb l‘única companyia de les rates que han envaït sa casa. Normalment, l‘aïllament 

social de les dones fatals acaba passant factura i presenta una difícil esmena. També 

Tia Carlota en En nombre del amor assumeix el rol de fatal solitària47 desprès de 

desfer-se, a l‘igual que Evangelina Vizcaino, del seu únic suport i començar a fer 

malbé la relació amorosa de la seva neboda.  

El personatge de Rebeca Sánchez (o Bàrbara Greco, pseudònim amb que 

apareix en part de la telenovel·la Mañana es para siempre) també es caracteritza per ser 

una fatal solitària. La seva crueltat extrema és fruit del seu coratge pervers i no 

necessita de cap aliat per a dur a terme els assassinats i càstigs que aporta a la resta 

de personatges. No obstant això, aquest cas presenta una diferència front als altres 

puig que Rebeca Sánchez, amb el seu mot La Hiena, busca en els personatges 

propers  informació directa sobre les seves víctimes. Amb una imatge de rica, 

seductora i arrogant, extrau als personatges secundaris de la trama les dades que 

necessita per a confirmar les seves sospites i, així, actuar sobre segur. Encara que en 

alguna ocasió busca la col·laboració d‘aquestos personatges, La Hiena actua en 

solitud i sense necessitat de col·laboradors: la seva perversitat i la bogeria que acaba 

patint són suficients per plasmar tot un entramat d‘accions fatals en la telenovel·la.  

Les fatals solitàries, doncs, solen ser aquelles assassines més letals i 

perverses. Es tracta de representar al personatge com una icona del rebuig social i la 

enemistat generalitzada. Vegem com aquestos personatges, que normalment tenen 

objectius amorosos i són víctimes del desamor, no confien en ningú (resposta a la 

catarsis personal que pateixen quan son rebutjades pels seus estimats) i les seves 

armes de seducció i malícia son l‘únic company de viatge que trobaran en el 

desenvolupament de la trama telenovel·lesca.  

 

                                            
47 Cal recordar que En nombre del amor és la readaptació de la telenovel·la Cadenas de Amargura (1991). Per 
aquest motiu, el personatge de Carlota de Espinoza i Evangelina Vizcaino presenten sempre una similitut 
directa. Encara que existeixen canvis estructurals en la trama, el rol del personatge estereotipat és el mateix i e l 
destí fatal al qual s‘enfronten és molt similar, encara que Tia Carlota acaba en presó i invàlida i Evangelina 
Vizcaino pateix la soletat acompanyada de les rates i el rebuig sense acabar en presó.  
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 La fatal aliada: En altres casos analitzats observem com les dones fatals no són 

capaços d‘actuar soles i necessiten de la col·laboració d‘altres personatges de la 

trama. Aquestes fatals, normalment, solen presentar un grau de fatalisme inferior a 

les anteriors, puig que, malgrat la seva malícia, necessiten el recolzament d‘altres 

personatges per a sentir-se capaços d‘actuar i plasmar el rancor i la venjança en la 

trama. Les aliances fatals no sempre depenen de la submissió de la vilana front a 

personatges més dèbils sinó que existeixen diferents graus de complicitat, depenent 

de les necessitats de la telenovel·la. Nosaltres hem distingit les següents 

combinacions d‘aliances, basant-nos en el grau d‘implicació i el resultat d‘aquestes 

falses amistats:  

 

1) Submissió de personatges benèvols: Aquesta categoria fa referència a aquelles 

aliances que la dona fatal du a terme basant-se en el xantatge o el suborn. Es tracta 

d‘eclipsar l‘actitud de personatges que, a priori, són benèvols en la telenovel·la per a 

tenir-los com ―esclaus” de les seves gestes i aconseguir així actuar més ràpida i 

eficaçment. En molts casos, la submissió d‘altres personatges deriva de la necessitat 

del personatge fatal per mantenir-se al marge de les accions físiques perverses, per 

evitar sospites o vinculacions amb assassinats i altres males conductes. Un bon 

exemple de com la dona fatal sotmet als personatges secundaris de la trama el 

trobem en la telenovel·la Alborada, on el personatge de Doña Juana te sotmesa a la 

criada Modesta fins al punt que aquesta l‘ajuda a suïcidar-se quan decideix llevar-se 

del mig. Es tracta d‘una submissió total, puig l‘ama de la casa amenaça a la criada en 

acomiadar-la i evitar que puga treballar en cap altre lloc. Davant aquesta amenaça la 

criada serà capaç de guardar els secrets malèvols de l‘ama, ajudar-la en els seus plans 

i, fins i tot, ajudar-la a morir. En la telenovel·la Rosa Salvaje trobem un personatge 

submís per la vilana principal, Dulcina. Es tracta de Leopoldina, una criada juvenil i 

divertida que es dedica a extraure tota la informació possible per a portar-la a la 

seva ama. També en la ja comentada Rubí trobem la submissió d‘un còmplice, el 

sastre Loreto, que a canvi de diners, actuava de confident de La descarada. Cal 

mencionar que en el cas de Loreto no solament entraven en joc els diners, sinó que 

també se‘ns dona a entendre que aquest personatge tenia gran admiració i, perquè 

no, algun sentiment de cara al personatge fatal.  
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2)Aliats malèvols: En altres casos, la relació de la dona fatal amb els seus aliats 

recau en el grau de fatalitat que presenten els dos. Es tracta d‘aliar-se amb altres 

personatges de la trama que presenten una malícia i perversitat similar a la seva i 

que, a més, tenen objectius similars. De vegades, aquestes aliances busquen 

aconseguir una fortuna que es repartirà desprès entre el tàndem fatal o bé, acabar 

amb una relació amorosa que perjudica tant a la dona fatal com al seu aliat. Un 

exemple clarificador el trobem a El color del pecado, on Bàrbara, la vilana principal 

està aliada amb Tony i ambdós busquen aconseguir la fortuna de la família 

Lambortini. La unió fatal, en aquest cas, acaba de la manera més letal: ella decideix 

acabar amb la vida del seu aliat per por a que confesse les seves males gestes i, 

desprès, moguda per la por a ser descoberta acaba suïcidant-se.  

 

 

3)L’aliança fatal truncada: Aquesta categoria fa referència als casos en que la 

dona fatal s‘ha aliat amb la persona equivocada puig que acaba sent víctima directa 

d‘aquest personatge que semblava que la recolzava. Es tracta de casos en que els 

aliats, moguts per l‘enveja a la pròpia vilana o simplement com a resposta a la seva 

tortura i submissió, acabem amb ella (bé assassinant-la bé confessant les seves 

gestes) i amb el pacte pervers que tenien. És molt comú trobar aliats fatals que 

acabem amb la vilana o que s‘esgoten i decideixen confessar abans d‘acabar en 

presó. Un exemple d‘aquest tipus de relació fatal el trobem en la telenovel·la 

Rosalinda en la qual, la vilana Valeria té com aliada a Bertha, la criada, la qual, una 

vegada es conscient de la sanguinaritat de la fatal és capaç d‘assassinar-la per a 

evitar que la seva perversitat continue fent malbé. No obstant, el cas de Bertha i 

Valeria no deriva solament de les bones intencions de Bertha, sinó que també 

influeix la intenció de la criada per aconseguir l‘amor d‘un tercer personatge, el qual 

també és l‘enamorat de Valeria. El personatge de Denisse Junot en la telenovel·la 

Secretos del alma també acaba patint com a conseqüència d‘una aliança truncada, en 

aquest cas, la que té amb Olimpo, un home desapiadat que, en principi vol ajudar a 

Denisse a aconseguir la fortuna del seu marit però que, una vegada se n‘adona de la 

independència de Denisse i veu en ella la possibilitat de traïció, acaba assassinant-la 

sense pietat i continua en busca de la fortuna ell sol.  
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 L’agrupació de fatals: És molt comú, sobretot en les telenovel·les més recents 

trobar l‘existència de més d‘una vilana fatal en la trama. Aquesta característica 

respon a la lògica d‘intensificar el paper de la vilana que tan bona acceptació ha 

tingut en la trajectòria del gènere telenovel·lesc. Gràcies a la importància in crescendo 

d‘aquest personatge podem identificar com el tàndem fatal és un bon recurs per a 

plasmar en la trama les capacitats seductores i perverses d‘aquest personatge.  

Quan ens referim al tàndem fatal hem de tindre en compte que parlem de dos 

vilanes en igualtat de condicions, no solament en quant al poder de seducció sinó 

també en el marc de les seves actuacions. Observem com el tàndem fatal sol mostrar 

aliances entre dos personatges ben frívols que, en alguns casos, busquen objectius 

similars i, en altres treballen per lliure buscant aconseguir el que els interessa. En 

qualsevol cas, i malgrat que l‘objectiu que moga al tàndem no sempre siga el mateix, 

observem la presència de més d‘una vilana amb independència i seguretat pròpia, 

que no s‘anteposa a l‘acció de l‘altra sinó que es complementen paral·lelament i 

sembren el mal per allà on pase.  

Un exemple d‘aquesta agrupació de fatals el trobem en la telenovel·la Mundo 

de fieras (en aquest cas, ens recolzem en la versió de 2003), en la qual el tàndem fatal 

està representat pel personatge de Joselyn i de Karen. Aquesta agrupació de vilanes 

respon a la relació mare-filla de les mateixes, les quals, en un pla malèvol per vetllar 

pels interessos econòmics de la família seran capaços de tot. Joselyn, per la seva 

part, s‘encarrega de fer malbé la relació del seu espòs i la filla (fruit d‘un anterior 

matrimoni, de la qual Joselyn és madrastra) i Karen s‘encarrega de desfer l‘amor 

entre la seva germanastra i l‘home que ella estima. En aquest tàndem trobem la 

presència d‘una tercera dona fatal, la mare de Joselyn, Miriam, una dona que, 

malgrat ja tindre una edat avançada, se‘ns presenta com un personatge atractiu i 

sense consciència, capaç d‘unir-se a les trames de les seves descendents per a 

mantenir l‘economia pròspera en la que viuen i evitar el triomf de l‘amor en la 

trama.  

Un cas similar apareix en Luz Maria en la qual les vilanes son tres: en primer 

lloc, està Graciela, la madrastra de la protagonista, que buscarà desfer-se de Luz 

María per a ser l‘única hereva dels béns del seu nou marit, en segon lloc el 

personatge de Angelina Mendoza que fingeix estar en cadira de rodes per a retenir 

la seu marit, el qual està enamorat de la protagonista i, en tercer lloc, el personatge 
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secundari però no per això menys fatal de Mirta, la infermera que posarà tot el seu 

empeny per enamorar al protagonista i fer-se així amb la seva fortuna.  

També en la telenovel·la Mi pecado podem apreciar aquesta agrupació de 

fatals en la trama. Per una part, el personatge de Lorena Mendizábal i de Renata, 

ambdues explosives i seductores que vetllaran per l‘amor del protagonista i seran 

capaços de tot per a evitar que es case amb Lucrecia. Per altra part, una nova vilana, 

en aquest cas Justina, la qual solament busca la fortuna i la riquesa i es convertirà en 

amant dels personatges que la poden enriquir, fins al punt de casar-se per diners 

amb un dels protagonistes de la trama.  

En Secretos del Alma, el tàndem fatal ve de la mà del personatge de Denisse 

Junot i Cecilia, les quals fan un pacte fatal que suposa una part important de la 

trama. Es tracta d‘assassinar a l‘avi del marit de Denisse amb la intenció de quedar-

se amb tota la seva fortuna i repartir-se-la. En aquest cas, l‘objectiu de les fatals és el 

mateix i lluiten juntes per aconseguir-lo. Malauradament, confien en altres 

personatges malvats que acabaran impedint-los aconseguir el seu objectiu.  

També en la telenovel·la Angel rebelde, la unió de Cristal Cobarrubias i la seva 

àvia, Enriqueta serà letal. Mentre que la primera és una vilana sense escrúpols capaç 

d‘assassinar a qualsevol que es creue en el seu camí per aconseguir l‘amor rebutjat, 

la seva àvia, Enriqueta, una rica extremadament perillosa i atractiva serà capaç de 

tot per mantenir el seu estatus social en ordre i evitar que la seva fortuna caiga en 

males mans. Aquest exemple ens mostra com els interessos de les fatals poden ser 

distints però acaben generant dues trames perverses paral·leles que donen sentit a la 

història. Afortunadament, triomfa la justícia i aquestes vilanes estan destinades a un 

final mortal.  

Hem pogut observar que l‘existència de més d‘una dona fatal al mig de la 

telenovel·la no és un fet trivial sinó que està present en moltes de les produccions 

amb la intenció de donar pes a la trama antagonista i aconseguir així més intriga i 

contingut en la trama. Encara que puga semblar que l‘aparició de més d‘una fatal és 

un fet que eclipsa la malícia d‘alguna d‘elles hem d‘afirmar que el resultat és el 

contrari: l‘existència de més d‘un personatge fatal, independentment del seu 

desenvolupament en la trama suposa l‘exaltació del caràcter antagonista i produeix, 

per una part, més tensió argumental en la història i, per altra part, permet la 
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consolidació de l‘estereotip fatal com un clixé indispensable i cada vegada més 

important en les telenovel·les.  

 

 

VI.9.CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI 

 

Desprès d‘analitzar profundament la posta en escena de l‘estereotip de la dona fatal 

al se de les telenovel·les podem afirmar que la seva presència és notable, constant i amb 

una tendència creixent pel que fa a la consolidació del seu paper a les peces 

telenovel·lesques.  

 

La dona fatal, que irromp en les telenovel·les com una  herència directa de la 

literatura romàntica i de la importància del personatge en el film noir se‘ns presenta com un 

personatge de llarga tradició cultural, aferrant a les trames mes significatives de les 

telenovel·les.  

Aquesta femme fatale, com hem pogut observar, és un personatge altament estandaritzat en 

les trames televisives ja que la seva repetició és patent i la seva presència ha acabat per 

suposar una característica més pel que fa a la pertinença al gènere.  

Una vegada analitzades totes les peces hem de dir que no s‘entén una telenovel·la de 

gran èxit sense la presència incondicional d‘una (o mes d‘una) vilana en la trama, 

personatge que dona força i dota d‘intriga a tota l‘ evolució històrica.  

 

Hem pogut observar que l‘ estandarització de la dona fatal al mig de les telenovel·les 

no és una qüestió trivial, sinó que es regeix per la lògica estandaritzadora dels productes 

culturals al mig d‘un format televisiu (en aquest cas, les telenovel·les) la qual apareix 

retocada, alterada mínimament en cada peça amb la intenció de denotar diferencia, malgrat 

que, una vegada analitzades en profunditat, observem que l‘essència d‘aquestos personatges 

es la mateixa en cada telenovel·la, sense allunyar-se del nucli mitològic que li dona sentit.  
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 Des del punt de vista de cultural:  

 

Podem observar que la dona fatal en les telenovel·les s‘estandaritza seguint dos 

processos diferents però que suposen la seva realitat: per una part, a nivell d‘aspecte, 

d‘imatge, fruit de l‘intent de generar una iconografia que sostinga la funció d‘ estereotipació 

i, en segon lloc, a nivell d‘actuació, implicant les accions del personatge i el seu destí final.  

Si parlem de l’ estandarització de la seva imatge física hem de comentar que l‘estereotip 

s‘utilitza seguint dues línies iconogràfiques diferents:  

 

La primera, tal vegada la mes arrelada al sentit mitològic del personatge fatal i a les 

seves vinculacions literàries, es l‘estandarització d‘una imatge físicament seductora, 

atractiva, representada a traves de belles actrius de la petita pantalla. Es tracta de la dona 

fatal que, dotada per naturalesa d‘una sensualitat embriagadora, utilitza als homes del seu 

voltant per aconseguir els seus objectius finals i créixer i acomodar-se en un món que no li 

ha posat les coses fàcils. Aquestes dones fatals seductores són la copia inexacta de les fatals 

de Hollywood, les que van atemorir als espectadors amb els seus vestits de cuir, les seves 

cabelleres soltes a l‘aire que onejaven tot el temps i el seu pintallavis roig carmí que deixava 

petjades en cada lloc per on passava. D‘aquestes dones fatals cinematogràfiques hereten 

l‘erotisme i la seducció, així com la capacitat de persuadir utilitzant la força natural amb la 

que han estat dotades per a fer malbé qualsevol obstacle amb el que topen.  

 

L‘existència d‘aquestes dones fatals relacionades intertextualment amb les dones fatals 

mitològiques i culturals ens confirma el vincle transtextual que existeix entre uns productes 

culturals i altres. Les Indústries Culturals, davant la necessitat de caracteritzar a la vilana de 

la telenovel·la, recorren a la tradició mes antiga, al mite de la femme fatale, la ―devoradora 

d‘homes‖, la captivadora i suspicaç traïdora de ments masculines per a donar força i 

facilitar l‘acceptació del producte telenovel·lesc. L‘espectador, davant aquesta seducció 

patent es manté passiu, adoptant una postura que recolza als protagonistes i, al mateix 

temps, pateix per les possibles amenaces de les vilanes a les trames. 

 

Es tracta, doncs, d‘explotar al màxim un saber ja establert en la societat, un recurs molt 

conegut per les Indústries Culturals que els facilita la repetició en sèrie, constant i sense 

massa alteracions dels productes que difonen. 
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La manera en que s‘estandaritzen aquestes vilanes es ben senzilla, com s‘ha pogut 

observar: partint de la seducció i la bellesa extrema, la vilana telenovel·lesca altera la seva 

imatge física, a saber, presentant-se amb uns cabells diferents (vegem, per exemple, el 

personatge de Denisse en Secretos del Alma o Gilda en Siempre te amaré que modifiquen la 

tendència generalitzada de lluir llargues cabelleres i apareixen amb cabells curts48) o tintant 

d‘altres colors, com es el cas de Rubí, que apareix com una vilana total caracteritzada amb 

una llarga melena morena. S‘altera així la tradició cinematogràfica de les rosses de 

Hollywood, les quals van enamorar als públics amb aquells cabells rossos platí que 

destellaven pel seu color al mig de les pantalles. Recordem Veronika Lake en La dalia azul 

(1946), Lizabeth Scottt en Callejón sin salida (1947) o la mítica Mae West en No soy un Angel 

(1933).  

 

Per tant, ens trobem davant d‘un procés d‘ estandarització de la bellesa física molt 

similar al que es respirava en la producció de pel·lícules dels cinema negre al voltant dels 

anys cinquanta. La iconografia d‘aquest personatge parteix de l‘esquema bàsic de seducció, 

bellesa i provocació, amb uns elements ben arrelats a ell (cabelleres, maquillatges, cossos 

definits...) però que s‘altera mínimament en cada producció amb la intenció de donar un 

toc d‘originalitat perceptible, malgrat que, al remat, la imatge continua sent la mateixa, 

respirant les implicacions de l‘esquema bàsic comentat i sent repetida fins la sacietat al bell 

mig dels productes culturals.  

 

La segona tendència pel que fa a la imatge física de les dones fatals en les telenovel·les 

la trobem en l‘aparició de les fatals madures. La telenovel·la, entesa com un gènere 

relativament nou i jove, revoluciona d‘alguna manera la imatge física de la dona fatal 

tradicional. Ja no solament contemplem a les vilanes belles i atractives a les que estem 

acostumats, sinó que s‘innova amb l‘aparició d‘un nou personatge: la fatal madura. Hem 

anomenat d‘aquesta manera per creure que el que destaca d‘aquestos personatges fatals és, 

entre d‘altres, la seva maduresa, la qual li permet suplir la carència de seducció natural per 

l‘experiència viscuda i el caràcter molt definit.  

 

                                            
48 Aquest procés d‘estandarització inicial ja el trobàvem en la producció de pel·lícules pertanyents als cinema 
negre, entre les quals destaquem el film d‘Orson Welles La dama de Shangay, on es trenca la tradició de la llarga 
melena rossa per a mostrar-nos a una Rita Hayworth amb els cabells curts.  
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Aquestes fatals madures, que sorgeixen per primera vegada al mig de les telenovel·les, 

responen a la lògica estandaritzadora més evident. Davant un panorama que comença a 

desgastar-se i on la dona fatal ha estat ben repetida, les telenovel·les inclouen una nova 

fatal: la vilana adulta, la cruel, la que s‘allunya de les llargues cabelleres i els vestits escotats i 

brilla per la seva malícia indiscutible i les seves armes de destrucció fatal.  

Les noves fatals apareixeran en moltes de les noves produccions telenovel·les per 

haver-se convertit en una icona clau i un recurs notori en aquestes trames televisives. La 

tendència al fatalisme madur s‘enceta amb el personatge de Catalina Creel en la producció 

Cuna de Lobos i, desprès de valorar el gran èxit del personatge, comença a ser reproduït 

insistentment en posteriors novel·les televisives. Hem pogut observar com, Evangelina 

Vizcaino en Cadenas de Amargura o Carlota de Espinoza en En nombre del amor són còpies 

estandaritzades del personatge de Catalina Creel, tal vegada, suavitzades i més aproximades 

a la sensualitat femenina però, còpies en definitiva. La tendència a representar dones fatals 

madures, amb experiència vital i un caràcter arrelat a la seva classe social i al sentiment 

―matriarcal‖ que es desprèn del seu personatge ha anat més enllà i ha continuat 

estandaritzant-se en trames posteriors, més actuals, com podem observar en el personatge 

Gabriela Acevedo de Elizondo en la telenovel·la de gran èxit internacional Pasión de 

Gavilanes (Colòmbia, 2003). El personatge de Gabriela representa la unió de la malícia 

incomparable que contenia el personatge de Catalina Creel en Cuna de lobos amb la seducció 

nata i el carisma elegant però superb i egòlatra que caracteritzava tant a Evangelina 

Vizcaíno com a Tía Carlota. Un exemple més de com l‘evolució de la telenovel·la no es 

deté quan frega l‘extremisme malèvol de les dones fatals sinó que busca noves 

combinacions, intercanvia trets significatius i conductes prèviament acceptades per a 

generar nous personatges, capaços de batre rècords pel que fa al fatalisme i a la perversió 

que manifesten.  

 

Ens sembla curiós que, tant la imatge com l‘actuació d‘aquestes fatals madures 

s‘aproxima a la caracterització del personatge d‘Angela Channing en la soap opera nord-

americana Falcon Crest, fet pel qual ens permetem afirmar que les telenovel·les absorbiren 

aquella imatge de vilana adulta que va florir en les soap opera i l‘adaptaren a les seves trames, 

de manera intertextual, servint-se d‘un personatge que havia tingut gran èxit i acceptació i 

readaptant-lo per a les seves necessitats telenovel·lesques.  
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La imatge física de la dona fatal en les telenovel·les es representa, doncs, seguint dues 

patrons bàsics de representació: en primer lloc, el de la tradicional fatal seductora i atractiva i, 

en segon lloc i suposant la gran innovació telenovel·lesca de l‘estereotip, amb la imatge de 

les vilanes madures, les mes malèvoles, que aprofiten la seva experiència vital per aconseguir 

els seus objectius i manipular tant als personatges que les envolten com a la evolució lògica 

de la trama.  

  

Si fem referència a la posta en escena de la dona fatal telenovel·lera hem de destacar 

l‘existència d‘un fenomen innovador, que caracteritzarà a les fatals de la petita pantalla i 

suposarà una revolució en les posteriors manifestacions de l‘estereotip. Es tracta, per una 

part, de la malícia portada a l‘extrem, del caràcter sanguinari que assumeixen moltes d‘elles 

i, per altra banda, del seu destí final, retorçadament cruel, manifestació directa de l‘odi i el 

rancor al personatge malèvol.  

 

Centrant-nos en el caràcter maligne de les vilanes, hem d‘afirmar que la telenovel·la 

explota la pitjor versió de fatalisme mai vista abans en cap producte cultural. Les vilanes a 

les que ens referim són assassines en sèrie, la maldat de les quals és extremadament 

perillosa i ja no solament utilitza les seves armes fatals per aconseguir els seus propòsits 

sinó que és capaç d‘emportar-se per davant a qualsevol personatge, fer-lo sofrir, torturar-lo, 

segrestar-lo i aplicar-li mil i una penúries per tal de desfer-se d‘ ell. A més, aquesta nova 

fatal sanguinària, de vegades, deixa a banda el treball per objectius i busca desesperadament 

la venjança. Encara que ja no puga obtenir res de la seva víctima, ladona fatal 

telenovel·lesca serà capaç de venjar-se de qualsevol personatge que no haja actuat d‘acord 

amb els seus propòsits, fent-lo desaparèixer de la manera més letal.  

 

La telenovel·la, per tant, ha innovat en el sentit d‘aproximar a les vilanes al fatalisme 

extrem. S‘ha nodrit del sentiment sanguinari que caracteritzava algunes obres de Goethe 

(Gotz von Berlichingen, 1773, per exemple) acostant les seves vilanes a l‘assassinat sense 

escrúpols. Les vilanes telenovel·lesques ens recorden al personatge tradicional de Lulú (tant 

en les obres literàries de Wedekind com en la pel·lícula alemanya La caja de Pandora, 

interpretada per l‘estrella Louise Brooks). Es tracta, per tant, de la unió del fatalisme més 

extrem de totes les manifestacions culturals portat a la petita pantalla, on la vilana de la 

telenovel·la assumirà el paper de destrossadora indomable de víctimes innocents.  
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La telenovel·la, com a gènere televisiu nou i recent, no solament ha innovat pel que fa 

a la perversitat de les fatals. Ha sabut portar a l‘extrem totes les vinculacions preexistents 

d‘aquest estereotip i reorganitzar-les en la pantalla televisiva de la manera més cruel i 

expressiva. El càstig d‘aquestos personatges també ha estat un element a comentar en quant 

a la seva originalitat: les dones fatals de les telenovel·les assumeixen els pitjors càstigs mai 

vistos abans en cap manifestació cultural. Aquestes vilanes no solament són rebutjades per 

la societat i donades d‘esquena degut a les seves males accions sinó que, a més, pateixen en 

les seves pròpies carns els càstigs mes originals i cruels existents. A diferencia d‘aquelles 

vilanes cinematogràfiques, les quals solien estar destinades a un final favorable (com podem 

observar, per exemple en pel·lícules com Gilda de Charles Vidor, interpretada per l‘actriu 

Rita Hayworth) en el que solien eixir airoses de les seves males gestes, en la telenovel·la, la 

dona fatal serà castigada de la manera més cruel i perversa mai coneguda en la producció 

cultural. Sembla que el destí de la femme fatale en la telenovel·la s‘acosta a les arrels pròpies 

del mite, a la seva essència existencial i es presenta com un paral·lelisme metafòric entre la 

femme fatale de telenovel·la i els destins dels personatges mitològics més perversos, a saber, 

Circe, Lilith, Medusa o Eva.  

 

Vegem, doncs, com el personatge femení fatal està estandaritzat seguint dues línies 

bàsiques d‘aparença i, al mateix temps, sofrint els càstigs més rebuscats i perversos que es 

pugen recordar en cap manifestació cultural. Encara que en la seva representació física i els 

seus destins letals hem trobat els punts de referència més rellevants per a categoritzar-la, no 

podem deixar de banda l‘existència de fatals que escapen d‘aquestes pautes referencials. Pel 

que fa a la imatge física havíem identificat una altra imatge rellevant que emmarcarem dins 

de les joves fatals. En aquest cas, la utilització d‘una vilana amb rostre ingenu i mirada dolça 

deriva de les implicacions perverses que la caracteritzaren. Volem dir que aquestes joves 

fatals (tal i com ja passava en el film noir i en molts personatges de la literatura romàntica49) 

busca plasmar i incentivar el fatalisme del personatge ja que, a travès de la dolçor i la 

ingenuïtat prèvia s‘intensifiquen les armes de destrucció de la vilana i es dóna mes força al 

seu fatalisme aparent. 

 

                                            
49 Recordem la imatge ingènua de Nana en la novel·la del mateix nom escrita per Emile Zola l‘any 1840 o el 
poema La belle damme sans merci de John Keats (1819) el qual  fa referència a una dona ingènua i infantil: “I met 
a lady in the mead /Full beautiful, a faery’s child;/ Her hair was long, her foot was light / And her eyes were wild.” 
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La importància que adquireix la dona fatal en les telenovel·les no s‘ha quedat estancat 

com a l‘antagonista ja que, com hem pogut observar s‘ha generat una tendència que implica 

l‘aparició de la dona fatal com la vilana protagonista del serial. També en alguns casos, la 

força i l‘erotisme del personatge han acabat per usurpar el protagonisme del personatge 

principal. Així doncs, hem pogut observar moltes telenovel·les en les que la dona fatal 

transmet una opacitat als protagonistes, relegant-los a segon lloc i assumint ella sola tota la 

importància la mig de la trama. Aquest fet respon a la tendència patent d‘incentivar el 

fatalisme de l‘antagonista aconseguint així que la tensió i l‘acció al llarg de la trama siguen 

majors i que la presència d‘aquest personatge siga crucial en la posta en escena de la trama.  

 

 

 Des del punt de vista social:  

 

Desprès de l‘anàlisi que hem realitzat, hem de destacar diverses qüestions envers la 

persistència de l‘estereotip i la seva funció social. Com hem observat, si alguna cosa destaca 

en l‘anàlisi de les telenovel·les és l‘aproximació de les vilanes al fatalisme extrem i a la 

maldat sense límits. La representació d‘un estereotip –consolidat com a pervers des del seu 

origen mitològic- d‘una manera tan violenta i sanguinària deriva del caràcter socialitzador 

que s‘ha atribuït al mateix. En apartats anteriors hem comentat la importància 

socialitzadora de les telenovel·les des del moment de la seu naixement. Doncs bé, també 

l‘estereotip de la dona fatal assumeix aquesta importància social tot i mostrant-se com el 

personatge ―antagonista‖, l‘oposició del triomf del bé, l‘obstacle turmentador que dóna 

sentit a la trama. Amb l‘abús incessant d‘aquest estereotip i la intensificació que s‘ha fet del 

seu fatalisme es pretén recalcar el caràcter moralitzador que contenien les telenovel·les - 

tant en el seu origen com en l‘actualitat- i recalcar iconogràficament que el bé acaba 

triomfant per damunt de totes les maldats existents. Dit d‘una altra manera, quan més forta 

es la fatalitat de les vilanes telenovel·lesques, més penetració adquireix el missatge 

moralitzador que pretèn transmetre la necessitat de dur a terme bones conductes per 

aconseguir bons destins. Aquesta funció socialitzadora que deriva directament de les 

doctrines catòliques envers les recompenses de fer el bé (el paradís) i les conseqüències del 

mal (el càstig, l‘infern) es representa perfectament amb la intensificació de la perversió de 

les fatals ja que s‘aconsegueix mostrar com l‘abús de les armes de perversió i seducció 

acaben portant al personatge a un mòn de càstig pervers mentre que els personatges 
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benèvols que han actuant seguint la legalitat i els principis socials establerts i no han 

perjudicat els seus companys aconsegueixen el triomf de l‘amor, la riquesa i, per 

consegüent, la felicitat buscada.  

 

Seguint amb la línia doctrinal catòlica que es respira dins d‘aquest context hem de fer 

referència directa al càstig com a recompensa per tot el fatalisme expressat. Vegem com els 

càstigs de les telenovel·les són els més forts i cruels mai coneguts abans. També es tracta 

d‘un producte l‘abast del qual ha estat molt superior que el de la literatura romàntica o el 

film noir (altres manifestacions on la presència fatal era patent). Així, trobem una explicació 

fonamental per entendre el perquè de la intensificació brutal d‘aquestos càstigs: els 

telespectadors, consumidors d‘aquestos productes interioritzen les conseqüències de les 

trames i les apliquen subjectivament al seu propi medi quotidià. Així, quan més fort és el 

càstig de les vilanes, més facilitat de relacionar el fatalisme amb el càstig i, més reforç 

davant de la doctrina transmesa.  

 

 

 Des del punt de vista de gènere:  

 

La presència indiscutible de la dona fatal al mig de la tradició telenovel·lesca així com 

la seva tendència intensificadora del fatalisme més pervers mereixen una breu conclusió des 

del punt de vista de gènere puig que trobem diverses implicacions que expliquen el caràcter 

pervers de les dones fatals telenovel·lesques.  

 

Cal entendre que la consolidació de la femme fatale en la tradició cultural (literatura 

romàntica i cinema negre, principalment) responen a un sentiment patent entre la societat 

que produïa les obres de consum literari (generalment homes i alguna dona des de 

l‘anonimat). Es respirava una misogínia heretada de la mitologia grega en la que es podien 

apreciar referències directes a mites (la femme fatale manifestada a traves d‘altres éssers com 

les sirenes, les harpies, l‘esfinx...). Aquest sentiment d‘odi a les dones que s‘ha respirat en el 

panorama cultural des de l‘antiguitat es reprèn en el moment en que la figura femenina 

comença a tenir més presència social i a aconseguir més notorietat en diversos aspectes 

acadèmics, polítics i/o institucionals. Davant aquest canvi social, el conglomerat masculí 

tendeix a sentir por davant una possible i hipotètica ―pèrdua‖ de valors i implicacions 
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socials que havien estat destinades a la seva figura. Fruit d‘aquesta por sorgeixen les 

manifestacions incessants de la imatge de la dona fatal que respon a la representació de la 

dona com un ésser roí i pervers i la intenció de la qual és solament fer malbé els homes.  La 

dona fatal de la telenovel·la es nodreix d‘aquest sentiment misogin amb arrels mitològiques 

i es presenta airosa com un personatge la intenció del qual recau en la perversitat i en 

l‘aprofitament del personatge femení.  

 

Amb l‘arribada de les telenovel·les, el sentiment misogin torna a florir en la societat, 

tenint en compte que les telenovel·les sorgeixen al bell mig d‘un moment tendint al canvi 

(tant en l‘Amèrica Llatina com en Espanya) i en el que el sexe femení comença a assumir 

diverses tasques institucionals que havien estat antigament reservades als homes. La 

repetició d‘aquesta imatge a l‘interior de les telenovel·les i la magnitud que adquireix el seu 

fatalisme ens fan plantejar-nos si té sentit que la imatge femenina representada en els 

productes culturals més consumits mostre un caràcter tan pervers que no és més que el 

reflex d‘una misogínia ja extingida socialment. En una societat igualitària en la que es vetlla 

per el respecte entre gèneres, aquesta imatge es presenta desfasada i no evoluciona d‘acord 

amb les tendències socials patents. Així i tot, i malgrat que la imatge de la dona fatal 

contribueix al desprestigi de la lluita per la igualtat pensem que serà difícil el canvi, puig que 

com s‘ha observat en els últims anys, la tendència creix i les vilanes de telenovel·la cada 

vegada són més i més perverses. Podríem pensar, per tant, que en aquest producte cultural, 

es continua observant un reflex masclista envers la representació de la figura femenina, no 

pel que fa a la seva dependència de l‘home ni per qüestions d‘implicació social sinó per 

l‘essència fatal i perversa que, dia rere dia, telenovel·la rere telenovel·la, respirem de la mà 

d‘aquestos productes culturals.  

 

Per acabar, volem remarcar que l‘estereotip de la dona fatal al mig de la tradició 

televisiva, en aquest cas, al mig de les telenovel·les com a gènere televisiu, és un personatge 

molt present gràcies a la intensificació que aporta a les trames. A més, es tracta d‘un 

estereotip altament estandaritzat com s‘ha pogut observar en l‘anàlisi previ, ja que malgrat 

trobar diferències en cadascuna de les vilanes, totes elles responen a la lògica inicial que 

donava sentit a l‘estereotip i, malgrat algunes petites diferències, se‘ns presenta una i altra 

vegada el mateix personatge en contextos diferents.  
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A més, cal recalcar a mode de conclusió, les dos aportacions fonamentals que el gènere 

telenovel·lesc ofereix a l‘estereotip analitzat. En primer lloc, la creació d‘una nova dona 

fatal la fatal madura, que assumeix les característiques fonamentals que defineixen 

l‘estereotip però el personalitza de tal manera que acaba ressorgint un nou estereotip que 

tornarà a ser objecte de repetició i abundància al mig de les telenovel·les. En segon lloc, 

recalcar la tendència intensificadora que s‘aprecia en totes les telenovel·les analitzades, en 

les quals la dona fatal es converteix en la vilana més sanguinària al mig de la tradició 

cultural, la mes frívola i perversa mai abans coneguda. Davant aquesta tendència exaltant de 

la maldat femenina fatal, cal recordar la implicació moralitzadora que d‘ella es deriva, així 

com totes les vinculacions socials de la presència de l‘estereotip, el qual, continua reflectint 

una societat marcada per la cultura patriarcal (sobretot a l‘Amèrica Llatina, on més pes 

tenen les telenovel·les) i un sentiment misogin aplicat a la imatge femenina fatal.  

 

En definitiva, la dona fatal telenovel·lesca brillarà per el seu caràcter letal, extremat, i 

nodrint-se de totes les tradicions prèvies i aprofitant els recursos del gènere que la sustenta 

(repetició, serialitat, quotidianeitat...) s‘obrirà pas al mig d‘una nova tradició de producte 

cultural en la qual es caracteritzarà per l‘ estandarització patent i l‘ estereotipació pròpia que, 

al llarg de la història, li han donat sentit.  
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CAPÍTOL VII:  

LA REPRESENTACIÓ DE LA DONA FATAL A LA SITCOM ESPANYOLA: EL 

CAS D’AIDA I LA QUE SE AVECINA 

 

 

VII.1. CONTEXTUALITZACIÓ 

 
Els continguts televisius suposen un factor molt important en la construcció de les 

identitats socials. En aquest sentit, la representació de gènere ens ofereix una realitat 

especifica que pot, bé aproximar-se o bé allunyar-se de la realitat quotidiana. En aquest 

context, l‘estudi de la presència d‘estereotips femenins ens permet entendre millor la 

representació de gènere duta a terme a través del contingut televisiu.  

Al bell mig del món digital, la televisió continua exercint un paper fonamental en la 

representació i transmissió de rols socials (Gerbner et al., 1980; Gerbner, 1998; Lauzen, 

Dozier & Horan, 2008; Glascock, 2001).  

 

La imatge de la dona continua representant-se, a sovint, seguint la lògica dels 

estereotips tradicionals, que reflecteixen una imatge arrelada a la cultura patriarcal i 

sotmeten el gènere a la submissió front la figura masculina. En aquest sentit, tot i que cada 

vegada són més les ficcions televisives que contemplen el gènere femení des de la igualtat 

social (sobretot amb la representació de la dona treballadora) encara són moltes les 

representacions que encasellen la dona davant l‘ordre domèstic.  

 

L‘estereotip suposa una eina infalible en la construcció de la realitat televisiva en 

tant en quant permet la comprensió ràpida i eficaç del plantejament de la ficció, puig que 

són models de repetició molt fàcils d‘identificar. Es tracta, doncs, d‘oferir a l‘espectador un 

panorama prèviament configurat per ell, fet que facilita l‘acceptació del producte i el seu 

seguiment. Encara que cada vegada són més les ficcions que representen dones actuals, 

allunyades de l‘estereotip tradicional, existeix l‘estereotip negatiu i aquest es transmet des de 

l‘escola, en la família, en les institucions educatives, a través dels acudits, en els mitjans de 

comunicació, en el cinema, la premsa, les revistes, algunes vegades intencionadament i 

d‘altres com a reflexió i crítica (Galán, 2011).  
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En aquest capítol, pretenem seguir amb l‘anàlisi de l‘estereotip de la dona fatal, 

aplicant-lo a un àmbit específic, a un subgènere de la comunicació de masses i de la 

narrativa audiovisual de gran èxit en els nostres dies, com és el cas de la dona fatal i la seva 

presència en el serial d‘humor espanyol.  

 

La presència de la dona fatal en el serial d‘humor espanyol, a l‘igual que la resta dels 

personatges que abunden en aquest subgènere paròdic, satíric i burlesc, també apareix 

ridiculitzada d‘una manera burlesca, satírica i caricaturesca. La ridiculització de l‘estereotip 

d‘aquesta dona fatal al serial d‘humor suposa, per tant, un nou avanç en la investigació duta 

a terme fins al moment.  

 

La possibilitat d‘analitzar la imatge de la l‘estereotip en qüestió, emmarcada en un 

àmbit satíric i humorístic ens permetrà establir una tipologia envers la reinvenció de 

l‘estereotip al bell mig del producte televisiu d‘humor (en aquets cas, la sitcom). A més a 

més, a través de l‘anàlisi, definició i classificació de les diverses mutacions referides a 

l‘estereotip, podrem posar de manifest, tant la tendència reinventora de l‘estereotip femení 

així com la pertinència d‘aquest en relació a la construcció del imaginari col·lectiu imperant, 

que lluita d‘una manera incessant per la igualtat entre gèneres.  

 

Tenint en compte que l‘humor és la via comunicativa que alimenta el significat final 

dels serials humorístics (com el seu nom indica), pretenem analitzar quines són les 

transformacions estereotípiques que pateix l‘estereotip a l‘hora d‘emmarcar-se en aquest 

producte televisiu. Lògicament, el to i la pròpia naturalesa de l‗imaginari fatal clàssic 

s‘allunyen, en gran part, de l‘essència pròpia dels personatges dels serials humorístics. No 

obstant això, la creativitat en els guions, en la caracterització de personatges i en la pròpia 

indumentària i delimitació física han contribuït a la reinvenció de les dones fatals clàssiques, 

allunyant-les dels significats misògins, sexistes, que acostaven la imatge de la dona a un 

món caracteritzat per la malícia, la perversitat i la falta d‘escrúpols. Ara, en la cultura 

contemporània, el producte televisiu representa, una vegada més, la imatge arquetípica de la 

dona fatal, certament. Però, ja no trobem a Mesalina, ni a Circe, ni a Pandora obrint la caixa 

dels mals del món. Tampoc apareix Gilda manipulant els homes i lluitant per la seva 

llibertat ni tan sols trobem el reflex d‘aquella Lulú, ni de Marlene, ni de cap de les que foren 

les dones fatals per excel·lència.  
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El nou personatge, nascut de la creativitat aplicada al producte i de les noves formes 

de comunicació humorística i satírica – recuperades de la Grècia clàssica i explotada en 

l‘Edat Mitjana i posteriors etapes culturals, però completament adaptades a la cultura 

contemporània- ens mostren una nova dimensió estereotípica, que converteix al propi 

personatge estereotipat en un ―nou‖ personatge, arxiconegut pels públics, detectable en la 

seva essència, però que s‘alimenta d‘una funcionalitat pragmàtica ben diferent a la que 

estàvem acostumats.  

 

La dona fatal del serial, ha deixat de ser l‘expressió pròpia del sexisme, de la 

misogínia imperant en diverses èpoques culturals; a l‘igual que la resta de personatges 

estereotipats dels serials d‘humor espanyols, la dona fatal també assumeix el caràcter 

burlesc i ridiculitzador, bé siga a través de la versió de ―lolita‖ (ingènues, fràgils, que –

pareixen- inconscients del seu poder d‘atracció), ―chonis‖ o ―poligoneres‖ (burdes, 

resabiades, malparlades, explotadores del street culture, seductores actives però amb recursos 

passius) o bé ―dones masculinitzades‖ (segures de sí mateixa, agressives front a la figura de 

l‘home, seductores en forma, però no pas en contingut).  

 

Siga quin siga el rol que assumeixen les noves dones fatals al bell mig del serial, és 

fàcil reconèixer-les i encasellar-les al bell mig de l‘essència de l‘estereotip de la femme fatale 

clàssic. No obstant això, la tendència ridiculitzadora i burlesca suposa un avanç pel que fa a 

la transmissió de valors sexistes i a la construcció del nou imaginari col.lectiu. La dona fatal 

que tantes vegades ha estat símbol de desigualtat i de debilitat, figura banalitzada a l‘antull 

de l‘home, explotada en la seva forma seductora i el seu contingut maligne, representadora 

de l‘origen del mal al món, culpable indubtable de les desgràcies de la terra i pertorbadora 

de la pau, ara és un personatge ridiculitzat, banalitzat en la seva essència; el seu poder de 

seducció i l‘expressió de la seva perversitat acaben representat un nou imaginari al bell mig 

de del serial humorístic¸s‘allunyen de la seducció indubtable, deixen de ser éssers malvats, 

puig la seva malicia és incapaç de triomfar en l‘època contemporània. 

 

La nostra tasca investigadora, a banda de deixar constància de l‘anàlisi de les noves 

formes d‘expressió de la dona fatal i de la reinvenció de l‘estereotip al mig de la cultura 

satírica televisiva del moment, pretendrà comprendre i delimitar la funció social de la nova 

representació de les dones fatals als serials humorístics. Es tracta, doncs, de valorar, per una 
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part, com s‘ha heretat i s‘ha definit l‘esteroetip al mig de les sitcom analitzades i, en segon 

lloc, si la ridiculització de l‘estereotip a través de les seves mutacions escèniques contribueix 

a acabar amb les vinculacions sexistes que retroalimentaven l‘estereotip en altres mitjans de 

comunicació de masses i altres productes culturals. Sabent que la ridiculització d‘una imatge 

suposa la banalització del seu significat i atenent a les lògiques constructores de l‘imaginari 

social a través de la televisió, pretenem explicar si el procés que pateix el propi estereotip 

clàssic esdevé un avanç en la representació del nou imaginari social en televisió. (Galán, 

2005) 

 

VII.2. EL SERIAL HUMORÍSTIC ESPANYOL COM A SUBGÈNERE DE LA 

FICCIÓ TELEVISIVA.  

 

 

Quan parlem de ficció estem fent referència al món de la fantasia, de la il·lusió, de la 

simulació de la realitat, fins i tot, de la mentida. La ficció és la manera de crear una història 

inventada de manera que l‘audiència/públics acaba sentint-la com una realitat momentània, 

com un reflex mimètic de la realitat.  En l‘actualitat, la ficció és el gènere que més espai 

ocupa en els mitjans de comunicació de masses. La seva presència -variable en funció de la 

franja horària i del suport- constitueix un pilar fonamental en la programació televisiva.  

 

Entre la ficció televisiva podem distingir diversos productes de ficció: sèries 

pel·lícules, telefilm (TV movies) i telenovel·les. La majoria d‘aquestos productes –exceptuant 

les pel·lícules i els telefilms- es presenten a mode de serial, en episodis que mantenen fidel a 

l‘audiència mentre dura l‘emissió i, a més, suposa un punt d‘interès des del punt de vista de 

la rendibilitat. Com hem pogut observar en el capítol anterior, les telenovel·les, enteses 

com a gènere de ficció televisiva, representen un dels productes de més èxit en la graella 

televisiva, gràcies, entre altres, a la seva serialitat,que manté a l‘espectador vinculat amb la 

trama narrativa arreu del temps d‘emissió. A continuació exposarem les característiques 

més rellevants pel que fa a la comèdia de situació per entendre el seu èxit i poder i dotar 

d‘un context estructural a la presència de la dona fatal en aquestos productes televisius.  
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VII. 2.1. Característiques formals de la comèdia de situació.  

 

Parlar de la sitcom50 o comèdia de situació és fer referència a un tipus de contingut 

televisiu sorgit en els EUA en el que l‘ humor i la presència de riures en directe (o bé 

gravades) és un element característic per a la seva identificació. L‘origen d‘aquestos serials 

humorístics data dels anys seixanta, quan començaren a emetre‘ls a les petites pantalles dels 

Estats Units, amb una duració estandaritzada de vint i quatre minuts. La intenció 

fonamental d‘aquestes comèdies serialitzades era recollir audiència abans del programa 

estrella del dia –que s‘emmarcava en la franja del prime time- també conegut com l‘acces prime 

time per els anglosaxons.  

 

Es tractava de formats televisius preparats per a entretenir a l‘espectador mentre 

esperava l‘emissió del programa estrella de la graella diària que es desenvolupaven en els 

propis platós de televisió o bé en petits estudis de gravació, amb poc decorat, on 

l‘escenografia i la interpretació de l‘autor assumien la major part del pes del producte 

televisiu. Aquestos formats eren autoconclusius, en tant en quant les històries o trames 

començaven i acabaven en un mateix capítol, malgrat que existia una continuïtat en els 

personatges i els rols d‘aquestos. L‘humor i l‘expressió de l‘absurd eren els principals eixos 

comunicatius d‘aquestes comèdies, les quals recorrien a la quotidianitat per a desenvolupar 

les trames i definir la personalitat d‘uns personatges propers i dinàmics.  

 

La primera comèdia de situació emesa en televisió va ser I love Lucy51, distribuïda en 

l‘Amèrica Llatina com Yo amo a Lucy.) Es tractava d‘una mena d‘sketch que s‘emetia dins 

d‘una programa multitemàtic. L‘èxit i la gran acceptació per part de les audiències (una 

audiència escassa, tenint en comte l‘època) va convertir aquesta intervenció humorística en 

l‘embrió del que seria la posterior industria del serial humorístic.  Encara que I love Lucy 

s‘entén com la primera comèdia de situació generada per a tal fi, són molts els autors que 

atribueixen els orígens narratius de la sitcom als gèneres de ficció sorgits en l‘antiga Grècia i 

                                            
50 Sitcom: terme sorgit de la contracció del nom en anglès ―situation comedy‖, també traduïda com a comèdia de 
situació o sèrie d‘humor en els ambients populars.  
51 Produïda per l‘empresa ―Desilu‖, es tractava d‘una comèdia dissenyada per a mostrat la interpretació de 

l‘actriu Lucille Ball. 
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Roma i als formats dramàtics i còmics que els dramaturgs clàssics crearen per a entretenir al 

poble. En paraules de Cano: ―Los guionistas y dramaturgos actuales le deben a Aristófanes 

es el modelo ancestral de la ridiculización de cualquier intriga o situación social, con 

nombre y apellidos‖ (Cano, 1999:62). 

Tal i com podem llegir a l‘article de Padilla i Requeijo(1996) : ―Aquel autor [ 

Aristofanes] redujo al absurdo cualquier situación y empleó con maestría el sinsentido. Es 

el género en el que el hombre se ríe de sí mismo, de sus miserias y de sus tragedias. 

Convierte en cómico lo inferior, lo feo y lo negativo‖.  

La posta en escena de realitats que ridiculitzaven al personatge suposaven un eix 

comunicatiu que ràpidament era acceptat per l‘espectador, el qual, veia en els personatges 

de la comèdia de situació un reflex d‘una realitat quotidiana que s‘allunyava, malgrat la seva 

mimesis amb el dia a dia, de les possibilitats individualistes del propi personatge. D‘alguna 

manera, l‘espectador es sentia superior al personatge de ficció. En paraules d‘Umberto Eco 

(1987): ―Aunque nos sintamos superiores, simpatizamos con esos personajes porque ellos 

hacen lo que nosotros querríamos hacer pero lo reprimimos por no transgredir una norma 

social: tirar un pastel con crema en la cara de alguien, sacarle la lengua a un policía, 

etcétera‖ 

Altres autors han identificat els orígens de la sitcom en les actuacions en directe 

d‘humoristes que representaven peces teatrals front a un públic que aplaudia i emetia rialles 

en directe. Podem dir, per tant, que la unió d‘aquells humoristes que representaven sketchs a 

mode d‘actuació dramaturga en els platós (Gordillo, 1999: 24) junt a la tradició teatral 

popular es fonen en la generació d‘un nou format televisiu que arrasarà en les graelles 

televisives i del qual sorgirà una de les industries televisives més potents al llarg de les 

dècades posteriors. Segons Padilla y Requeijo: 

En la corta història de la televisión sobraba drama mientras que un 

chiste tras otro provocaba carcajadas continuas. Por ello, se buscó 

inspiración también en el teatro popular y en los vodeviles de feria. 

Esos actores de teatro, unidos a los de radio, se convirtieron en los 

primeros cómicos televisivos. Las nacientes comedias de situación 

parecían actuaciones humorísticas filmadas: teatro, público directo y 
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risas que se grabarían para convertirse en las risas enlatadas (1998: 

195).  

 

Desprès de I love Lucy, l‘èxit del nou format estava garantit. Creacions com la 

successora a la mare de la sitcom Happy Days estigueren més de deu anys en antena i 

ràpidament el format es va exportar a altres països, vejam el Regne Unit, on la BBC no va 

tardar en reproduir productes amb unes característiques similars com, per exemple Monty 

Python’s Flying Circus, que es va estrenar en octubre de 1969 i va romandre en antena fins a 

finals de la dècada dels setanta.  

 

Encara que la BBC va començar a produir ràpidament moltes sitcom, no podem 

negar que la industria poderosa era la dels Estats Units, la producció de la qual va superar 

barreres lingüístiques i va exportar a desenes de països les seves creacions. A partir dels 

anys vuitanta, l‘oferta d‘entreteniment va augmentar dràsticament, fet pel qual els 

arguments de les sèries cada vegada eres més continuats i va començar a treballar-se el 

ocliffhanger (continuïtat de trames en més d‘un capítol), estratègia que estava reservada al 

format de la telenovel·la (també en constant creixement tant als EUA com a l‘Amèrica 

Llatina).  

 

Les característiques formals de la comèdia de situació han contribuït a la seva 

difusió i acceptació entre les audiències, puig que han facilitat, per una banda, la creació i 

producció de les mateixes i, per altra banda, s‘han adaptat a les necessitats d‘una audiència 

cada vegada més exigent i més sofisticada, que reclama un contingut humorístic de qualitat 

i busca en la televisió la manera de desconnectar de la rutina diària.  

 

Una de les característiques fonamentals de la sitcom és el desenvolupament de l‘acció. 

Es tracta d‘una acció autoconclusiva les històries que la conformen comencen i acaben en 

el mateix capítol –encara que existeix un fil argumental que sosté una personalitat dels 

personatges i una sèrie de relacions personals que permeten identificar en tot moment el rol 

assumit per cada actor o actriu-. Es desenvolupa en petits escenaris que faciliten la 

identificació de l‘espai per part de l‘espectador. Aquestos espais solen acompanyar a la 

naturalesa del personatge, ja que sol reservar-se un espai determinat per a cadascun. El 
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nombre de personatges que intervenen en l‘acció sol estar limitat a quatre o cinc 

personatges principals, al voltant dels quals es desenvolupa la narració.  A banda, l‘humor 

adquireix la màxima expressió del contingut de la sitcom, ja que la broma verbal, el gag o la 

crítica irònica conformen els diàlegs –normalment aproximats a la crítica social- que 

fomenten les rialles en els espectadors.  

 

En quant al format, podem establir un esquema general caracteritzat per la duració 

de 30 minuts entre posta en escena i publicitat. La posta en escena ocupa, normalment, 22 

minuts del total i la resta es reserven per a publicitat. La caracterització dels personatges 

també suposa una característica formal de les comèdies de situació en tant en quant sén els 

que suporten el pes de l‘acció, convertint-se fins i tot, en ídols per part de les audiències, les 

quals desitgen veure a l‘actor/actriu.  Solen aparèixer pocs personatges principals, fet que 

facilita la identificació de cada personatge, junt a algun personatge de suport, que intervé en 

certes ocasions (normalment una vegada per capítol, encara que la tendència és canviant). 

L‘abús de personatges requereix un esforç mental major per part de l‘espectador i açò 

suposa un fet negatiu per a l‘espectacle, ja que es perd impacte en el contingut fruit de la 

necessitat d‘identificar la forma.  

 

VII. 2.2. Context i orígens del serial humorístic espanyol. 

 

Per a poder entendre l‘arribada del serial a Espanya és necessari fer un repàs pels 

orígens de la televisió en aquest país i la manera en que els continguts es seleccionaven, es 

produïen i s‘emetien. La primer televisió – i única durant moltes dècades- que existia a 

Espanya era TVE, la qual va començar les seves emissions el 28 d‘octubre de 1956. Es 

tractava d‘una televisió tímida, tenint en compte que va començar a emetre a Madrid i, en 

aquella data, no existien més de cinc-cents reproductors de televisió en la ciutat.  

 

La televisió va fer una entrada lenta en el nostre país i durant els dos primers anys 

inicials, sols s‘emetien obres de teatre i espectacles musicals. Aquestes obres de teatre, 

gravades en directe amb la presència de públic, podrien considerar-se precursores de la 

ficció en la xicoteta pantalla, encara que procedien d‘un altre format, la dramatúrgia 
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popular, i no estaven concebudes per a la seva difusió diferida en televisió. No obstant 

això, la representació teatral es va convertir en el producte estrella de TVE. El seu 

llenguatge audiovisual estava limitat a les característiques pròpies d‘aquest art; solien gravar-

se en un únic escenari al que anaven modificant l‘escenografia en funció de les necessitats 

del guió i les obres que es representaven eren grans clàssics de la literatura i la dramatúrgia 

espanyola.  

 

Dos anys desprès, començaren les emissions regulars de la cadena i, encara que els 

formats emesos eren similars als dels orígens, podem destacar l‘emissió del primer serial de 

ficció en aquesta televisió: Erase una vez escrita per Jaime de Armiñán que era un programa 

infantil que narrava contes populars i del qual s‘emetrien cent capítols. 

 

Segons Mario Garcia de Castro al seu llibre La ficción televisiva popular (2002), la 

primera dècada de TVE distingia tres etapes ben diferenciades en qüestió de ficció 

televisiva: el teleteatre, els dramàtics en suport de vídeo i les sèries de ficció de producció 

pròpia i textos originals. En aquest moment, els guionistes adquireixen molta importància 

ja que comencen a experimentar en l‘adaptació de les obres clàssiques al llenguatge 

audiovisual, encara que les emissions d‘aquestos productes no suposaren cap èxit.  

En aquest període de creació, innovació i, a l‘hora, incertesa, s‘emetrien diverses series amb 

temàtiques variades en TVE. Entre elles, podem destacar Galeria de Maridos (1959-1960, 

Jaime de Armiñan), Palma y Don Jaime (1959-1960, Alfredo Castellón), Mujeres Solas y Galeria 

de Esposas (1960, Jaime de Armiñán), Mi hijo y yo (1962-1963, Domingo Almendros) entre 

altres52. (Montes Fernández 2006: 637-696) 

 

Tot valia en aquest període i la ficció que s‘emetia en TVE es caracteritzava per 

mostra un producte costumista, senzill i quotidià, enfocat a un públic que començava a 

conèixer què era allò de la televisió i no gaudien d‘un nivell d‘exigència gran.  

L‘any 1970 es va rodar i emetre Crónicas de un pueblo, dirigida per Antonio Mercero, la qual 

va suposar un canvi pel que fa a la tradició en la producció de ficció espanyola. Aquesta 

sèrie va incorporar la narrativa cinematogràfica a la seva posta en escena i a més, 

combinava l‘essència costumista amb la comèdia. Podríem dir, per tant, que Crónicas de un 

                                            
52 Aquesta informació ha estat obtiguda de l‘ Anuario Jurídico y Económico Escurialense, (2006) 637-696. ―Història 
de la Televisión‖ de Francisco José Montes Fernandez.  
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pueblo va ser la primera sèrie que va donar pas a l‘humor en la ficció espanyola, encara que 

no podem oblidar que els serials anteriors també contemplaven l‘humor però no el 

combinaven amb la producció cinematogràfica i molt menys amb la serialitat pròpiament 

dita. L‘èxit de Crónicas de un pueblo va ser impressionant, es va mantenir cinc anys en pantalla 

i fou guardonada amb el TP d‘Or, Premi Ondas i Antena d‘Or l‘any 1972.  

 

Convivint en pantalla amb Crónicas de un pueblo va sorgir la primera irrupció de les 

series nord-americanes en TVE. Es tractava de La casa de la pradera, una adaptació dels 

llibres de Laura Ingalls que narrava la vida d‘una família del sud dels Estats Units.  L‘any 

1975, i al mig d‘un panorama d‘indecisió política marcat per la mort del dictador i el pas a la 

transició democràtica, es va estrenar la reeixida sèrie Curro Jimenez (1976, Antonio Larreta), 

la qual va suposar tot un èxit, tant pel llenguatge audiovisual cinematogràfic amb el que 

havia estat produïda com per el seu contingut en un moment d‘indecisió política. La sèrie 

narrava la vida d‘un romàntic bandoler just i va ser considerada ―la primera serie popular en 

formato telefilme de la història de la democracia‖ (Garcia, 2002:70). Ja en els vuitanta, es va 

produir la mítica sèrie Verano Azul (1980, Antonio Mercero) que va donar pas a la 

consolidació de la producció de ficció televisiva en Espanya i va suposar un èxit  que 

convivia amb noves produccions nord-americanes que havien tingut cabuda en TVE. En 

aquestos anys, s‘emetia  Dallas, Dinastia, Falcon Crest, El coche fantástico o Pájaro espino junt a la 

producció espanyola i, a més, començaren a introduir-se les telenovel·les d‘importació 

llatinoamericana, tots tres formats convivien en la xicoteta pantalla d‘una manera 

harmoniosa, mentre anava consolidant-se la producció de ficció pròpia i, a més, anava 

consolidant-se el format del serial en la televisió. (Montes Fernández, 2006: 637-696).  

 

A partit de l‘obertura de cadenes, el panorama del serial va canviar 

considerablement. Les cadenes invertien en generar continguts serialitzats de ficció perquè 

sabien que l‘èxit estava garantit, A més, començaren a innovar-se trames, continguts, 

històries i personatges que fomentaven cada vegada més l‘estandarització i l‘ús 

d‘estereotips, com veurem en apartats posteriors.  
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VII. 2.3. Aproximació a “l’humor” en el serial de producció pròpia.  

 

El terme ―humor‖ entès des del punt de vista de la producció audiovisual i, com a 

fenomen social és un terme relativament innovador, encara que els seus orígens es 

remunten a la sàtira clàssica. Tant la psicologia com la sociologia s‘han interessat en aquest 

fenomen social puig que és necessari per a entendre la retòrica del terme i comprendre els 

aspectes emocionals i filosòfics que l‘individu experimenta al posar-se en contacte amb 

l‘intangible de l‘humor  

 
D‘altra banda, les investigacions sobre el procés de creació dels missatges 

humorístics en sí són molt extenses i la majoria d‘elles ho fan a partir de l‘anàlisi de 

contingut. Encara que existeix diversitat d‘investigació respecte a l‘humor com a fenomen 

social, resulta molt difícil contextualitzar l‘humor degut al procés cultural complex que d‘ell 

s‘origina. (Martinez Garcia, 2009).  

  

Siga com siga, la narrativa de la comèdia de situació s‘ha nodrit, des dels seus 

orígens de l‘humor, per a posar de manifest la quotidianitat o bé, per a convertir en 

quotidià i, a l‘hora, banalitzar els problemes o les preocupacions socials. L‘humor, com una 

característica inherent al món còmic, es caracteritza per infringir les regles establertes, per 

qüestionar la realitat social quotidiana.  

 
D‘aquesta manera, podem observar que el fenomen ―humorístic‖ ha estat un recurs 

creixent en la producció de ficció espanyola. Si bé les primeres ficcions –que combinaven 

l‘espectacle d‘humoristes en directe amb la interpretació dramàtica- ja es presentaven a 

mode de sketch graciós i satíric, les produccions posteriors heretaren el clixé de la gràcia, de 

l‘acudit, del diàleg d‘absurds o de la crítica irònica per a projectar els seus continguts.  

L‘espectador, passiu en aquells anys, sense capacitat per a interactuar amb la programació, 

absorbia l‘acudit de la ficció com una manera de ―normalitzar‖ la crítica social o bé, 

banalitzar els problemes costumistes del dia a dia.  

 

Si recordem una cita de l‘escriptor rus Gogol, reconegut per la seva aportació a la 

literatura i la sàtira rusa, llegim que:  
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No se trata de la risa generada por una irritación pasajera, por la 

disposición colérica y enfermiza de un carácter. Tampoco de una 

risa ligera que sirve a la gente de distracción vana y de 

entretenimiento, sino de la risa que brota, toda ella, de la naturaleza 

luminosa del hombre, que brota de esa naturaleza porque en el 

fondo de la misma existe una fuente que nunca se seca… No, son 

los injustos los que dicen que la risa perturba. Perturba lo que es 

lúgubre; sin embargo, la risa es luminosa. Muchas cosas hubiesen 

indignado al hombre de haberse representado desnudas; iluminadas 

por el poder de la risa, aportan la tranquilidad a su alma… Pero los 

hombres no oyen el fuerte poder de esa risa: lo que da risa es bajo, 

dice el mundo; sólo lo que se pronuncia con voz severa y tensa, sólo 

esto, recibe el título de elevado (Gógol: 1836) 

 

 

Aquest fragment literari ens serveix per a entendre l‘humor, el riure, la sàtira com 

una característica inherent a la sitcom que serveix d‘eina per a banalitzar els conflictes socials, 

les preocupacions diàries i simplificar les penúries. Com narra Gógol: ― la risa que brota (...) 

porqué en el fondo de la misma existe una fuente que nunca se seca...‖. Vegem com, 

l‘humor se‘ns relaciona en l‘esperança, en tant en quant, darrere de la banalització del 

conflicte social i del malestar quotidià recau l‘esperança, l‘optimisme, ―la font que mai es 

seca‖. En paraules d‘Umberto Eco: ―el humorismo nos muestra el carácter contradictorio 

de la vida y que el hombre ríe precisa y únicamente por razones bastante tristes‖ (Eco, 

1988). 

 

Al cap i a la fi, els gèneres de ficció televisiva no són més que mimesis culturals 

reciclades i transformades de la pròpia cultura de masses i l‘humor, com a recurs 

característic de les sitcom, adquireix un paper fonamental en la construcció de l‘imaginari 

contemporani. L‘humor, seguint aquesta perspectiva, seria considerat com un discurs que 

es nodreix de situacions polítiques o socials de la vida quotidiana nacional per a 

reinterpretar-les des de l‘àmbit de la ficció, amb certa irreverència (Gómez, 2003).  
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Podem dir, doncs, que la ficció humorística genera un espai creatiu i 

d‘entreteniment en tant en quant es distancia de la pròpia realitat i permet incloure, en 

aquesta nova ―realitat‖ tots aquells elements que la pròpia realitat no és capaç d‘assimilar.  

 

Aproximant l‘humor a l‘estudi dels estereotips en ficció és necessari entendre quina 

funció adquireix aquest recurs narratiu en la configuració dels personatges. La utilització de 

l‘humor en la caracterització dels personatges suposa una aportació còmica a la pròpia 

personalitat d‘aquests i, a l‘hora, el desacredita i l‘allunya del si de la seva personalitat 

predefinida. Dit d‘una altra manera, la representació d‘una imatge estereotipada en un 

context humorístics, satíric o burlesc afecta directament a la concepció que l‘espectador 

adquireix d‘aquest. A l‘igual que la realitat ―humoritzada‖ en el producte de ficció adquireix 

una dimensió de protesta, de burla i, fins i tot, de banalització dels problemes quotidians, la 

sàtira aplicada a un personatge estereotipat el converteix en un personatge amb poca 

credibilitat, sense autoritat, la personalitat del qual es veu sèriament afectada, allunyant-lo 

de les vinculacions tradicionals que han contribuït a la creació de la seva idiosincràsia.  

 

Com veurem en l‘anàlisi posterior, la presència d‘estereotips en contextos ficcionals 

humorístics afecta directament a la pròpia essència dels personatges. Siga per a bé o per a 

mal, el patró que ha definit l‘estereotip es veu afectat, d‘una manera o d‘una altra per 

l‘aproximació de la seva personalitat al món de la burlesca. A més, l‘estereotip, entès com 

un recurs en la producció cultura, es manté estandaritzat de tal manera que aquest canvi -

que a priori plantejaria una ruptura amb les vinculacions tradicionals de l‘estereotip- acaba 

suposant un procés més de la manipulació dels productes i continguts culturals per part de 

la industria de la cultura.  

 

Deixant constància de que l‘humor en les series de ficció espanyoles adquireix una 

funció negativa front al mon establert i que deriva ràpidament a la parodia del conflicte 

social imperant, hem de fer menció de tres nivells distints d‘aplicació de l‘humor en la 

sitcom. Seguint l‘exposició taxonòmica de Garcia Ruiz al seu article: Comedia y comedia de 

humor en la potsguerra española: dos humoristas y dos comediógrafos (2008), en el que exposa 

característiques formals de la comèdia d‘humor, podem dir que l‘aplicació de l‘humor en el 

serial es du a terme des de tres perspectives narratives diferents: en primer lloc, des de 

l‘àmbit lingüístic, atacant al mal us de la llengua, la generació de noves paraules, tòpics 
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actuals, expressions de moda, fins i tot, leitmotivs actuals i frases fetes provinents de les 

diferents manifestacions culturals imperants. En segon lloc, literaris, afrontant el contingut 

cultural actual (cine, radio, personatges d‘actualitat, polítics i personatges de rellevància 

social important o fins i tot, fent ús de l‘autoreferència mediàtica, propis programes de 

ficció televisiva, competències directes en la graella diària..) i, en tercer lloc, podem trobar 

l‘humor manifestat des de la perspectiva social –que és la del nostre interès- fent ressò de 

les crítiques més actuals, protestes encobertes de politiques o situacions socials errònies, 

denuncies encobertes a les injustícies socials, a la desigualtat de gènere, al desnivell 

social…). 

 

Aquesta taxonomia ens permet entendre i, afirmar, que l‘humor, en síntesis, depèn 

de l‘imaginari col.lectiu del lloc on es manifesta, ja que les vinculacions –tant lingüístiques, 

com literàries o socials- que d‘ell es deriven adquireixen sentit en un espai determinat, en un 

context concret i que el missatge humorístic ha d‘anar en concordança amb la creença 

popular i la sensació de pertinència a una consciencia col·lectiva, perquè, de no ser així, la 

seva funció de protesta-crítica no és compresa per l‘audiència i perd tot sentit narratiu.  

 

 

VII.3.La utilització de l’ estereotip com a eina indispensable en el serial humorístic 

espanyol 

 

És obvi que els mitjans de comunicació han adquirit en les últimes dècades un paper 

molt important com a agents socialitzadors. A través d‘ells es transmeten identitats i se‘n 

construeixen d‘altres. Així, en els productes de ficció emesos per aquestos mitjans de 

comunicació massiva, les narratives reflectides contribueixen a la creació de sistemes 

simbòlics i a través dels seus discursos, s‘alimenta la consciencia social del moment, tant en 

positiu com en negatiu.  

 

Els serials de ficció, en concret, els serials humorístics per la seva funció de crítica 

social i de reflex d‘un conflicte quotidià, necessiten dels estereotips per tal de construir 

missatges comunament acceptats i reconeguts per a l‘espectador. L‘estereotip, en aquest 

cas, ajuda a la identificació de rols, a l‘hora que permet la fàcil assimilació tant dels 

personatges com de les trames narratives. No obstant això, i tenint en compte la implicació 
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dels mitjans de comunicació a l‘hora de generar identitats a partir de mecanismes narratius i 

semiòtics, la utilització d‘estereotips resulta un problema en tant en quant contribueix a la 

representació de personalitats/rols que no s‘adapten a les corrents progressistes del 

moment i que afecten negativament a la construcció igualitària de la societat que els 

sustenta.  

 

A pesar d‘això, entenem que l‘estereotip assumeix una funció innegable a l‘hora de 

generar narratives audiovisuals de ficció i, sense la seva presència, entenem que l‘assimilació 

dels continguts ficcionals perdria certament possibilitats de mimesis amb la pròpia realitat. 

Tots els productes de ficció –en especial les sitcom- estan ambientades en el present (amb 

excepció de les series temàtiques que pretenen reflectir altres èpoques) i intenten reflectir 

una vida quotidiana, mostrant als personatges en les seves tasques diàries i amb les seves 

relacions socials o professionals. A més, la utilització dels estereotips afavoreix la 

identificació en el seu caràcter seriat i continuat en el temps i permet que l‘espectador 

s‘identifique ràpidament amb les personalitats dels personatges (Belomonte i Guillamón, 

2008).  

 

Podem considerar els estereotips com quelcom inherent a les series d‘humor ja que 

suposen representacions col·lectives, impersonals, de caràcter anònim, que transmeten a 

traves de la representació de l‘educació, la família o els recursos lingüístics (Galán, 2006). 

En aquest sentit, la utilització d‘estereotips en les sitcom estaria justificada en tant en quant 

suposen una eina infalible per a aplegar a tots els públics i facilitar l‘assimilació de les 

narratives. A més, tal i com defèn Adorno al llibre La personalidad autoritaria la presència en 

si de l‘estereotip als mitjans de comunicació no suposa una amenaça, sinó que aquesta 

amenaça recau en la manipulació que els propis individus fan de la idea de 

l‘estereotip.(Adorno et al, 1969). 

 

Entenem, per tant, que l‘estereotip sembla necessari per a la construcció de les 

narratives audiovisuals de ficció Puig que suposen una de les característiques inherents al 

propi gènere i a més, resulten reeixides per acomplir amb els objectius comunicatius del 

producte de ficció. Ara bé, seguint amb la idea exposada per Adorno, sembla necessari 

replantejar la descodificació que el creador –per una banda- i l‘espectador -per l‘altra- duen 

a terme del propi estereotip, tenint en compte que les implicacions socials de l‘estereotip 
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difós en la ficció televisiva poden suposar una aportació negativa a la construcció social de 

l‘imaginari col·lectiu.  

 

 

VII.4.ANÀLISIS DE L’ ESTEREOTIP DE LA DONA FATAL AL SERIAL 

HUMORÍSTIC ESPANYOL.  

 

Com hem plantejat anteriorment, la dona fatal ha estat un dels estereotips més 

explotats en la cultura tant mitològica i tradicional com en la més contemporània. A través 

de les arts, la literatura i el cinema, les femme fatale s‘ha passejat airoses ocupant pantalles, 

llenços i pàgines senceres de llibres, consolidant-se com un dels estereotips més persistents 

i vius amb el pas dels anys. Amb l‘arribada de la televisió, les narratives audiovisuals s‘han 

nodrit dels continguts anteriors comunament acceptats i han utilitzat la imatge de la dona 

fatal –i altres estereotips femenins- com una eina estereotípica més, capaç de facilitar 

l‘acceptació dels continguts per part de les audiències.  

 

L‘èxit de la presència de la dona fatal al cinema és obvia si tenim en compte la gran 

quantitat de films que, a partir dels anys quaranta i cinquanta53 començaren a difondre 

aquesta còpia romàntica sorgida de la mitologia clàssica. Amb l‘arribada de la televisió, 

trobem una absorció de continguts narratius dels cinema que ―contamina‖ les noves 

produccions de ficció. Les tv movie, telenovel·les i sitcoms absorbiren continguts, trames i 

personatges i expressaren a mode de guió cinematogràfic uns nous continguts que 

provenien de la creació fílmica de dècades anteriors. No solament ens referim a 

adaptacions cinematogràfiques per a la petita pantalla sinó que parlem de quelcom més 

profund: l‘herència del cinema a la televisió fou total, es va produir un transvasament de 

coneixement, de tendència, tècnica i argument, donant pas a la reproducció total dels 

escenaris, els personatges estereotípics i de la pròpia essència de les narratives 

cinematogràfiques.  

                                            
53 Encara que atribuïm l‘èxit de la femme fatale al film noir, cal recordar que els orígens d‘aquesta imatge perversa 
en el cinema es remunten a les primeres dècades en el continent europeu. El cinema escandinau introdueix la 
figura de la ―vamp‖, definida com un ésser pervers, frívol capaç de destruir per a apagar la seva ànsia de 
violència. Per la seva part, el cinema italià representava a les primeres creacions fílmiques la imatge de la 
coneguda com ―prostituta mediterrània‖ que responia a les característiques bàsiques de la femme fatale, lasciva i 
dominadora, però amb un vincle més lligat a l‘espectacle que no pas a la violència. Front a aquesta tendència 
que ressorgia en Europa, els EUA importaren l‘estereotip i s‘encarregaren de consolidar-lo com una de les 
característiques inseparables del gènere negre. (Cruzado Rodríguez, 2007). 
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En aquest context de transvasament de continguts, sembla lògic entendre que la 

imatge de la dona fatal hagi traspassat les barreres del cinema i s‘hagi fet costat en les 

narratives televisives. És il·lògic, com hem vist al capítol anterior, entendre una telenovel·la 

sense la presència d‘una dona fatal, una antagonista seductora capaç de destrossar la vida 

als protagonistes per aconseguir els seus objectius. Així docs, la dona fatal també es 

transvasa a la sitcom, puig que el patró de contaminació de continguts és quasi similar.  

 

La  introducció de l‘estereotip de la dona fatal a les comèdies de situació espanyoles 

va patir un procés més ralentitzador que el que dugué a terme en les telenovel·les, 

probablement motivat pel context sociopolític en el que començà a desenvolupar-se aquest 

nou format. El costumisme, la vida i obra d‘algun personatge conegut, el reflex del dia a dia 

de la societat o simplement el reflex de la vida d‘un poble, d‘un barri o una ciutat eren els 

eixos fonamentals dels primers serials espanyols emesos. No obstant això, i malgrat la 

lentitud de la contaminació de gèneres, prompte podríem identificar les primeres dones 

fatals als serials espanyols.  

 

VII.4.1.Les dones fatals a la sitcom Aida 

 

 

En la ficción televisiva, donde reina el éxito tanto 

profesional como sentimental, no se había reflejado 

todavía el grupo de gente que lo pasa mal para llegar 

a fin de mes y cuyo fin no es el éxito, sino la 

supervivencia. No veremos una familia feliz, sino que 

aspira a serlo; no veremos una persona establecida en 

un trabajo, sino personas que aspiran a buscar 

trabajo (Nacho G. Velilla (FormulaTV), 16 de enero 

de 2005). 

 

La sitcom Aida narra la vida d‘una família peculiar establerta en el barri d‘ Esperanza 

Sur de Madrid. La història comenta quan el pare de la protagonista mor deixant-li en 

herència la casa familiar, a la que Aida decideix tornar amb els seus dos fills menuts. Allí 
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conviuran amb la mare i es desenvoluparan una sèrie de relacions socials amb els amics i 

veïns del barri.  

 

Des de la seva estrena, la sèrie s‘ha situat entre els espais de més audiència de la 

cadena, convertint-se en la sèrie més vista en Espanya des de l‘any 200754.  

A banda dels seus èxits d‘audiència, aquesta sitcom  ha rebut diversitat de premis, entre ells, 

el premi Ondas a la millor sèrie espanyola (2006), el Fotograma de plata o premis Tp d’Or per a 

alguns dels seus actors. Tal i com podem observar en la taula següent, les primeres 

temporades de la sitcom gosaren d‘una quota de pantalla aproximada del 30%, amb una 

mitjana de cinc milions d‘espectadors. Encara que s‘observa un descens de l‘audiència de la 

pròpia en els últims anys i temporades, l‘èxit continua sent evident, ja que la quota es manté 

al voltant del 18 o 20%.  

 

Temporada Episodis Estrena Final 

Audiència mitjana 

Espectadors Quota  

 1 13 16 de gener de 20051 24 d‘abril de 2005 5 764 000 32,1%  

 2 14 11 de setembre de 2005 
18 de desembre de 

2005 
5 365 000 30,1%  

 3 14 14 de maig de 2006 1 d‘octubre de 2006 3 980 000 27,6%4  

 4 16 7 de gener de 2007 22 d‘abril de 2007 5 117 000 27,9%  

 5 26 2 de desembre de 2007 15 de juny de 2008 5 709 000 30,8%  

 6 27 14 de desembre de 2008 21 de juny de 2009 4 282 000 22,3%  

 7 15 4 d‘abril de 2010 18 de juliol de 2010 3 286 000 18,2%  

 8 28 5 de setembre de 2010 24 d‘abril de 2011 3 151 000 16,5%  

 9 29 30 de octubre de 2011 27 de maig de 2012 3 475 000 17,1%  

Total 182  - N/A N/A  

 

Font: Vikipèdia. 

Dades extretes de la consulta d’audiències en Formula Tv, corresponents als anys d’emissió de les temporades. 

                                            
54 ―Aída', la serie de ficción nacional más vista en 2007‖ (10 de desembre de 2007). Consultat el 4 de juny de 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_pantalla
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Episodios_de_A%C3%ADda#Temporada_1:_2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Episodios_de_A%C3%ADda#cite_note-estreno-A.C3.ADda-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Episodios_de_A%C3%ADda#Temporada_2:_2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Episodios_de_A%C3%ADda#Temporada_3:_2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Episodios_de_A%C3%ADda#Temporada_4:_2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Episodios_de_A%C3%ADda#Temporada_5:_2007_-_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Episodios_de_A%C3%ADda#Temporada_6:_2008_-_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Episodios_de_A%C3%ADda#Temporada_7:_2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Episodios_de_A%C3%ADda#Temporada_8:_2011
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Episodios_de_A%C3%ADda#Temporada_9:_2011_-_2012
http://www.telecinco.es/aida/Aida-serie-ficcion-nacional-vista_0_643735622.html
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VII.4.1.1. La verdadera dona fatal d’Aida: Lorena  

 

De “Lolita” del barri a dona fatal triomfadora. 

 

El personatge de Lorena ens representa, d‘alguna manera, la vinculació més directa 

entre la dona fatal tradicional i la ficció televisiva. Lorena representa a aquella jove 

adolescent de barriada baixa. La seva construcció com a personatge concentra les 

aspiracions típicament assignades a l‘època juvenil: sexe, diversió, drogues i alcohol. Però 

també representa el fracàs escolar, el desinterès acadèmic i la immaduresa. Per aquest 

motiu,i fruit de l‘entorn que la defineix, Lorena representa el culte al cos; a través de la seva 

vestimenta provocativa, la jove es presta a l‘hedonisme propi i dels homes que la rodegen.  

Si tenim en compte la seva imatge física, Lorena es presenta com un personatge 

seductor i provocatiu, tal vegada massa exagerat, però atractiu i seductor en definitiva. La 

seva manera de vestir, cenyida i provocativa provoca que els ulls dels homes es queden 

perplexos al seu pas. A més, el seu caràcter atrevit, directe i arrogant fomenten l‘aura 

seductora que desprèn.  Aquets personatge, es caracteritza per ser una ―choni‖ de barri, una 

noia jove bastant ordinària, els objectius vitals de la qual son aconseguir la fama i ser rica i 

reconeguda. Per a Lorena, els homes són objectes d‘un sol ús (o d‘uns pocs usos) que 

acompleixen una funció purament sexual. Lorena no busca una relació estable, no vol 

comprometre‘s, però necessita dels homes i del contacte amb ells per a sentir-se desitjada, 

atractiva i important.  

És lògic que, veient el panorama familiar que la sustenta,55 Lorena no busque una 

relació; de fet, en pràcticament cap escena de la sitcom sentim a Lorena fer referència a 

l‘estat d‘enamorament. Per contra, són moltes les intervencions en les que Lorena fa 

referència als homes com un objecte d‘un sol ús o com a essers carnals que són utilitzats 

per ella a la seva imatge i semblança.  

Per a Lorena, els homes són, per tant, un passatemps que combina perfectament amb la 

festa, la ―disco‖ i el ―botelló‖. En paraules del personatge, podem observar com fa 

referència a la utilització dels homes de la manera més materialista i frívola: ―Uy, ya te digo. 

Esta noche el Charlie cae fijo. O el Juli. O mejor el rulas. Bueno, da igual, si me lo curro un poco seguro 

                                            
55 Recordem que el seu pare, alcohòlic i malfeiner va abandonar la seva família, el seu cunyat ha maltractat a la 
germana durant anys i el més paregut a una figura paternal que la rodeja és el seu oncle Luisma, ex 
drogoaddicte que no resulta el millor exemple de conducta familiar.  
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que caen los tres. Digo de uno en uno, que yo no soy ninguna guarra” (Aida, 5x03). Vegem com el 

personatge fa referència, en la mateixa frase a tres homes distints, tots ells tractats com a 

subjectes passius dependents del poder de seducció del propi personatge. A més, observem 

com el final de la frase: ― digo de uno en uno, que yo no soy ninguna guarra‖ pretén 

purificar la imatge del personatge, deixant constància de que ella no és la ―fàcil‖ o la 

―desesperada‖, sinó que els homes, cauran rendits als seus peus si ella ―se lo curra un 

poco‖. Aquest fragment de diàleg és perfecte per a entendre l‘essència del personatge de 

Lorena i el seu concepte de les relacions amoroses i el sexe. Ella és el subjecte actiu, la 

seductora, capaç d‘embolicar a qualsevol home (en aquest cas, el ―Charlie‖, el ―Juli‖ i el 

―rulas‖) amb un simple esforç. A més, el personatge, amb l‘aclariment del final del diàleg 

subratlla la seva puresa a l‘hora de relacionar-se amb ells.  

  Es tracta doncs, d‘una expressió directa relacionada amb l‘imaginari de la dona fatal 

en tant en quant el personatge és seductor, és conscient del seu atractiu i sap com utilitzar-

lo per aconseguir els seus objectius (en aquest cas, objectius purament sexuals, de plaer 

individual).  

L‘obsessió del personatge amb el seu físic es total. Però no és una obsessió per estar 

bella o sentir-se bonica, sinó que es tracta d‘una obsessió per seduir el sector masculí. 

Podem trobar, en multitud d‘ocasions, expressions i diàlegs que posen de manifest l‘ interès 

del personatge per provocar entre els homes. Per exemple, Lorena entra ràpidament a casa 

de Paz i en un gest nerviós exclama amb forta veu: ―Mira mi jersey nuevo. ¿A qué realza el color 

de mi pelo?. ¿A qué realza el color de mis ojos?. Y lo más importante... ¿A qué realza las tetas?". (Aida 

03x12). Aquesta frase posa de manifest l‘ interès del personatge per seduir, siga quin siga el 

grau d‘aquesta seducció.  

La banalització de les relacions afectives en aquest personatge és tan gran, que és 

comú trobar obscenitats entre els diàlegs del mateix. Mítiques com :‖ Paz, ¿Me dejas tu casa 

para follar?” o altres que adquireixen implicacions molt més socials i que acaben ataquen a 

certs col·lectius: “Quién me mandaría a mi a liarme con un musulmán, si yo lo que quería era que me 

pusiera mirando a Cuena no a la Meca”. (Aida, 3x03) 

 

Centrant-nos en les relacions socials que estableix el personatge de Lorena, 

continuem afirmant la relació que existeix entre aquest personatge i la definició formal de la 

dona fatal. Lorena utilitza als homes, a priori, com un objecte de plaer però també com a 

eina per aconseguir els seus objectius – ascensió social, riquesa, posició acomodada, fama...- 
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Un bon exemple d‘aquest interès per aconseguir una posició apareix en el capitol trenta-dos 

quan Lorena li respon a Mauricio: “Para hacermelo contigo me lo hago con Julian Muðoz, que es 

igual que tu y tiene casa en la playa‖. Aquesta frase conté el missatge formal d‘una dona fatal en 

potència. Lorena no nega a Mauricio la possibilitat de tindre una relació amb ell, ja que com 

podem observar en la frase “para hacermelo contigo” es refereix a que podria fer-ho, però no li 

resulta necessari. Aquest inici de diàleg ens confirma la consciència materialista del 

personatge front a la figura masculina. La segona part de la frase ―me lo hago con Julian 

Muðoz, que tiene casa en la playa” desvela dues vinculacions directes amb la dona fatal 

tradicional: en primer lloc, posa de manifest la falta d‘escrúpols puig que fa referència a una 

relació carnal amb un home d‘edat més avançada, amb certes connotacions negatives –cal 

entendre qui és Julián Muñoz i les connotacions que d‘ell es deriven- i, en segon lloc, la 

motivació interessada i materialista de l‘acte que es desprèn de la frase ―que tiene casa en la 

playa”.  

El materialisme i les relacions interessades per aconseguir alguna cosa destaquen al 

llarg de totes les temporades. És tal la importància que el personatge de Lorena atribueix als 

beneficis que li reporten els homes que la rodegen que, en el capítol tretze, mentre que està 

parlant amb Paz sobre l‘amor, ella defineix així l‘home dels seus somnis:“Pues mi hombre 

perfecto tiene el cuerpo del Duque, la cara del Duque y la moto del Richi”. Una vegada més, Lorena 

demostra que la possessió material -siguen diners, vehicles o qualsevol cosa que aporte un 

status (enteguem la importància de tindre motocicleta per als adolescents) és suficient per a 

que Lorena es senta satisfeta.  

 

Cal destacar l‘interès de Lorena per acostar-se a homes poderosos, amb diners o 

influències per aconseguir els seus objectius. Seguint amb el seu objectiu de convertir-se en 

una estrella, acudeix a un càsting per a actrius i, davant la possibilitat de seduir a un dels 

seleccionadors, exclama: “¡Éste puede ser mi gran paso a la fama sin pasar por Gran Hermano!". 

Lorena, en aquest cas omet la possibilitat de triomfar pels seus propis mèrits, ja que no 

contempla en cap moment l‘opció de ser seleccionada, però, front a una situació de 

provocació a un dels organitzadors del càsting veu la possibilitat de seduir-lo i així, 

assegurar-se ser la seleccionada en la prova. Una vegada més, la utilització dels homes per 

aconseguir els propis objectius ens vincula el personatge de Lorena amb les característiques 

de la dona fatal estereotípica. Una dona que veu la necessitat de seduir els homes dèbils als 

seus encants per triomfar i aplegar a les seves metes.  
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Estem observant que el personatge és capaç de tot per veure créixer la seva posició. 

En una ocasió, coneix a un noi d‘una família molt acomodada i veu en ell la possibilitat de 

convertir-se en la núvia d‘un jove amb gran poder adquisitiu, Alejandro. Lorena no dubta 

en posar en pràctica totes les seves armes de seducció fatal i, desprès d‘enamorar el noi 

amb els seus encants carnals, es veu obligada a acudir a un sopar amb els seus pares 

multimilionaris. El personatge, amb la decisió que la caracteritza, acudeix al sopar fent-se 

passar per una senyoreta fina i ben educada. A banda, ha mentit al noi sobre els seus 

orígens i la seva formació acadèmica. Al mig del sopar, podem sentir el següent diàleg entre 

la mare multimilionària i el personatge de Lorena:  

 

―-Cayetana (mare del noi) : Bueno Lorena, ya me ha dicho Alejandro que has estudiado en Londres... 

What do you think about the weather? I really hated it, didn't you? 

-Lorena: Yes, yes, what sinaris sin the playing croch in the quare in the flying cheficow in the kitchen 

-Cayetana (Mare del noi): Qué acento más cerrado, ¿tienes profesor natívo, no? 

-Lorena: No, no, inglés.” (Aída, 4x12).‖ 

 

Vegem com el personatge és capaç d‘abocar-se al ridícul i deixar la seva personalitat 

en evidència per tal d‘aconseguir un lloc en el si de la família multimilionària. Aquest tret 

confirma la seguretat del personatge en ella mateixa, un tret més característic de les dones 

fatals analitzades previament, que pensaven que el seu poder de seducció era capaç de fer 

front a qualsevol adversitat que trobaren al camí traçat per aconseguir els seus objectius. 

Lorena és, per tant, un personatge que, malgrat el grau ridiculitzat que se li atribueix al llarg 

de les diverses temporades, és segura d‘ella mateixa i confia en el seu encant i la seva 

bellesa. El sentit del ridícul passa a segon plat quan està en joc la possibilitat d‘assegurar-se 

un futur pròsper.  

Al capítol 8x10 ―Casting Power‖, Lorena torna a reflectir una escena prototípica de 

la dona fatal tradicional. Davant la necessitat d‘aprovar l‘examen d‘accés per a entrar al 

Conservatori de cant, Lorena sedueix a Germán a l‘interior de l‘aula. El diàleg és el següent: 

 

―-Lorena: (Amb moviments sensuals, acaricianl l’esquena de German). Hola profesocito guapo 

-Germán: (Nerviós): Vaya, que indumentaria tan ligera. ¿Que tal? Yo aqui con mi querido amigo 

Txaikovsky.  

-Lorena: Me encanta cuando hablas de músicsos raros, es tan erótico....(...) 
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-Lorena: (Agafant la flauta travessera de Germàn i acariciant-la provocativament) Y yo...¿Te parezco a 

ti sensual? Porque tu a mi siempre me has parecido un superhéroe...Superman, Spiderman, Germán... 

-Germán: Se que me engañas. Se que esto es un teatrillo de seducción para que te apruebe pero...¡que 

diantres! ¡Que siga la función! ¡Ay! Femme fatale, siempre sabes lo que hacer para conseguir las cosas.....‖ 

 

Aquest diàleg entre Lorena i Germàn és, probablement l‘expressió més clarivident 

de la dona fatal  interpretada pel personatge de Lorena. Se‘ns mostra la versió més 

evidenciada de l‘estereotip, tant a nivell estètic com psicològic i, a més, el diàleg cita 

textualment la pertinència del personatge a l‘imaginari arquetípic quan Germán exclama: 

“Ay femme fatale, siempre sabes lo que hacer para conseguir las cosas”.  

Però, encara que hem esmenat les característiques que aproximen a Lorena a 

l‘imaginari tradicional de la dona fatal, no podem oblidar que el personatge, fruit del 

caràcter ridícul que li atribueix l‘humor com a recurs narratius, sol eixir perjudicada en 

diverses ocasions. Els seus intents per lligar-se al Richi en les primeres temporades, amb 

l‘unic objectiu de  poder passejar-se en la seva motocicleta solen veure‘s frustrats en 

diverses ocasions, degut a la intromissió de la seva amiga La Noe en el seu pla. La Noe 

desapareix com a personatge esporàdic de la sèrie degut a la enemistat que surt entre ella i 

Lorena per culpa de la lluita per Richi. Observem, doncs, que l‘amistat deixa de ser un valor 

per al personatge, ja que en aquets cas, l‘amistat pertorba els plans d‘aquesta jove femme 

fatale. No obstant això, el personatge de Lorena també pateix catarsis personals que deixen 

veure els seus sentiments. En el capítol 2x03, desprès de perdre les possibilitats amb Richi, 

Lorena es mostra dèbil front al sexe masculí, debilitat que manifesta a través de frases com 

aquesta: “ ¡Odio a los hombres! ¡Ojala se murieran todos!¡Hasta el Duque!”. Aquesta expressió, que 

ens sembla còmica, denota la debilitat en un moment clau del personatge, el qual, desprès 

de diversos fracassos amorosos que l‘aproximen a sentir-se una dona-objecte, exclama 

públicament el seu odi (entenguem un odi ―temporal‖ ja que en el mateix capítol manté una 

cita amb un noi que coneix a la discoteca) a tots els homes, dins i tot, al seu ídol intocable, 

el personatge de El Duque de la sèrie de Telecinco: Sin tetas no hay paraiso..  

 

Encara que les desavinences també tenen cabuda en la trajectòria del personatge de 

Lorena, hem de ressaltar que, a l‘igual que tota femme fatale que s‘aprecie, el personatge veurà 

els seus somnis fets realitats en la vuitena i novena temporada. Primer, amb la gravació d‘un 

single amb la seva amiga i companya Macu, el conegut “Lore, lore, Macu, Macu” aconseguirà 
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convertir-se en un personatge reconegut al món de la cançó que, fins i tot, representarà 

Espanya al concurs d‘Eurovisión. En la vuitena temporada, Lorena aconsegueix entrar a 

Gran Hermano, desprès de superar el càsting i, encara que sembla contradictori, per propis 

mèrits. Aquesta experiència aproxima al personatge a la fama televisiva, un dels objectius 

que havia perseguit al llarg de les temporades anteriors. Desprès d‘aconseguir una fama un 

tant qüestionable, derivada de les seves actituds de ―devoradora d‘homes‖ i ―fresca‖ a 

d‘interior del programa, Lorena tornarà al barri d’Esperanza Sur on, ja en la novena 

temporada, coneixerà a Carlos Baute degut a una qüestió de llicències i propietat 

intel·lectual del seu tema i, finalment, se‘n anirà amb aquest cantant a fer una gira-duo 

durant tres anys a Miami. Encara que no se‘ns donen imatges específiques d‘una relació 

entre Lorena i Carlos Baute, ens quedem en l‘interrogant de quins hauran estat els mèrits 

que la nova cantant farà per a consolidar la seva carrera musica.  

 

Al marge del destí final de Lorena, que acaba sent satisfactori i s‘acosta als seus 

objectius personals, podem assenyalar que la construcció evolutiva d‘aquest personatge es 

recolza directament en l‘educació rebuda i els consells que la resta de personatges li 

proporcionen. Volem dir que, Lorena, que als inicis de la sèrie ja ens recorda a una lolita 

seductora, innocent però maquiavèl·lica, rep una sèrie d‘influències que influeixen en la 

construcció de la seva personalitat fatal final. Per una part, sa mare, Aida, repeteix 

constantment que ha de trobar-se un company ric, que ajude a la família Garcia a eixir de la 

misèria. També per part de la seva àvia rep una sèrie de consells continus que proporcionen 

l‘actitud materialista i interessada del personatge de Lorena. En l‘àvia, Lorena veu el reflex 

de l‘aura d‘aquelles dones cabareteres dels anys cinquanta i seixanta, que seduïen als homes 

als locals amb la seva cançó i els seus balls eròtics. Encara que l‘estètica de l‘àvia ja està 

desvinculada d‘aquest món, el personatge amb els seus diàlegs i comportaments posa de 

manifest una de les vinculacions més clares amb l‘imaginari de la dona fatal, fet que és 

directament assimilat pel personatge de Lorena i que influeix en la seva evolució des de 

―lolita‖ de barri fins a femme fatale consolidada.  
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VII.4.1.2. Altres possibles dones fatals. Eugènia i Macu.  

 

Eugènia: La vedette condemnada a l’anonimat 

 

El personatge d‘Eugènia, representat per Marisol Ayuso, representa en certa manera 

un imaginari relacionat amb la dona fatal, ja que es tracta del reflex de la nostàlgia seductora 

d‘un personatge castigat pel pas dels anys, frustrat per no haver aconseguit els seus 

objectius.  

Eugènia és l‘àvia de Lorena, conviu en la mateixa casa amb els seus fills i nets i es 

representa com un personatge frustrat, sempre de mal humor, abocada a la deixadesa i a 

l‘abús del menjar, gens atractiva, gens moderna, amb una estètica realment oblidada, de 

barri, de desinterès per la seva imatge. El personatge es caracteritza per vestir-se sempre 

amb roba esportiva i sense cap ent de moda, cabells arreplegats al més pur estil del barri i 

sense cap interès per fer ressaltar la seva bellesa.  

 

Però aquesta estètica gens semblant a la que caracteritza a la dona fatal no és més 

que un recurs narratiu que aproxima al personatge al seu sentiment de frustració. Encara 

que l‘estètica no ens permet encasellar-la com una fatal en tota regla, l‘idiosincràsia d‘aquest 

personatge respon a la lògica més pura de la dona fatal. Ens trobem davant d‘un personatge 

que, en la seva joventut, era ballarina de cabaret, una artista de la cançó que es relacionava 

amb homes poderosos, politics, acomodats, que li permeteren dur –durant uns anys- una 

vida plena de luxe i comoditat. Eugènia va ser femme fatale en la seva època, però no va 

saber explotar les seves armes de seducció i el seu atractiu per a triomfar i aconseguir els 

seus objectius (que, com podem llegir al llarg del diàleg del personatge, es relacionaven en 

l‘acomodació, la vida luxosa i la possibilitat de viure a costa dels homes poderosos).  

 

Eugènica representa la nostàlgia de la bellesa perduda, el sentiment de solitud 

desprès d‘una vida de dona fatal que no li va aportar cap benefici prioritari per a ella. 

Podríem dir, doncs, que Eugènia representa a la dona fatal derrotada, la que ha perdut, la 

dona fatal castigada per haver sigut maquiavèl·lica i seductora; una dona materialista, frívola 

i fatal que no va triomfar i va ser condemnada a una vida de misèria, solitud i absència de 

bellesa al si d‘un barri de Madrid.  
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La manera de relacionar-se, els seus diàlegs i la caracterització formal del personatge 

aproximen Eugènia a personatges famosos espanyols coneguts per l‘espectador. Podem 

llegir, en el personatge d‘Eugènia, una relació amb aquella Sara Montiel de cinquanta anys 

enrere. Eugènia es ven a ella mateixa com una icona nacional, un mite de la cançó. Quan 

se‘ns fa ressò del passat estètic del personatge, vegem que Eugènia parla d‘ella mateixa com 

―un rostre que enamorava a les càmeres i als públics, uns escots que desafiaven la censura i un sex-appeal 

que complaïa als homes, per la seva carnalitat”. Eugènia parla d‘ella mateixa referint-se a ―la 

hembra real, la belleza de la tierra,”.  

 

Aixa doncs, podem entendre que Eugènia va ser una dona fatal que ara es veu 

abocada a patir les conseqüències d‘una vida amb excessos luxes i maquiavèl·liques accions. 

És el record de la dona fatal dut a escena, el càstig, probablement més dur per aquestes 

dones, condemnada a viure en l‘anonimat i allunyada de les armes de seducció que 

l‘acostaren en una altra època, al mon de l‘èxit i el triomf.  

Al llarg de la sitcom, són moltes les intervencions en les que Eugènia dona un pas 

enrere, recordant el seu passat artístic. Es tracta de continuats flashback in situ, en els quals 

el personatge torna a vestir-se amb els vestits de plomes i volants que l‘acompanyaren en la 

seva joventut intenta representar alguna de les seves escenes més mitigues. La Bim bam bum, 

nom amb el que era coneguda quan triomfava en els escenaris més exclusius intenta 

retornar en molts capítols per a retrobar-se amb la seva essència seductora, fatal i atractiva, 

però cadascun d‘aquestos intents sembla fallit, i la Bim bam bum es veu obligada a tornar a 

posar-se el xandall i baixar al bar a menjar-se un aperitiu amb cervesa, ofegant la seva 

impotència i el seu càstig fatal.  

 

Eugènia fou una vedette que va interpretar cantitat de temes amb els que seduïa els 

homes dels casinos i aconseguia extres i beneficis per al seu dia a dia. En moltes de les 

seves cançons, podem llegir missatges que aproximen el passat del personatge amb 

l‘imaginari de la dona fatal. La utilització d‘aquestes cançons al mig de la narrativa del serial 

ens permet entendre millor com era Eugènia i perquè afirmem la seva pertinència al món 

del fatalisme femení, encara que siga a mode de nostàlgia personal, o de record d‘un temps 

passat. El seu tema estrella, anomenat bim bam bum  diu així:  
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“Bim bim bim, con piernas tan largas que no tienen fin. 

Bam bam bam, muevo mi culito como un alacran. 

Bum bum bum, mis ojos mas grandes que los de un atun. 

Cuidado conmigo soy la BIM BAM BUM!!! 

Bim Bim Bim, Ojos verdes claros y olor a jazmín 

Bam bam bam, los labios tan dulces como el mazapan 

Bum bum bum cada dia un hombre lo eligo al tun tun 

Cuidado conmigo soy la BIM BAM BUM!!! 

Por todo Madrid, se preguntaran: ¿quien es esa sirena tan espectacular? 

Por todo Madrid, el mismo rum rum:, !cuidado con ella es la Bim bam bum!” 

 

Vegem com la lletra de la cançó interpretada exposa clarament una bellesa pròpia 

d‘una femme fatale. Primer, es compara una part del cos del personatge amb un ―alacrà‖, 

animal vinculat al mon del fatalisme, ja que el seu atac resulta mortal- com en el cas de la 

dona fatal, en molts cassos-. A més, fa referència a la ―sirena‖, un dels altres personatges 

mitològics que suposa una vinculació directa en la germinació del mite clàssic. No podem 

oblidar que estem contextualitzant les vinculacions amb la dona fatal al serial d‘humor,per 

aquest motiu el text pot resultar còmic, vulgar i ridícul. Siga com siga i, al marge del to 

humorístic que adquireix aquest exemple, hem de ressaltar l‘existència d‘una vinculació 

directa entre les descripcions d‘aquestos personatges –descripcions ridiculitzades i 

còmiques- amb les descripcions tradicionals que han definit l‘estereotip de la dona fatal.  

La cançó estrella de la Bim bam bum fa referència a la imatge física del personatge. 

Però també hem seleccionat alguns fragments de cançons d‘Eugènia que van més enllà i 

l‘aproximen amb la personalitat maquiavèl·lica de les dones fatals: ―yo quiero ser una chica 

mantenida, que otras murmuren de mi moda distraida. yo quiero ser una chica mantenida, vivir del cuento 

y pegarme la gran vida”. En aquest fragment el personatge posa de manifest part de la seva 

personalitat interessada i materialista, deixant constància de que un dels seus objectius 

hauria estat ―ser una chica mantenida, vivir del cuento y pegarme la gran vida”. Caldria mencionar 

que, ser una dona mantinguda, vist des del context en el que s‘exposa, respondria a una de 

les lògiques de les dones fatals anteriors, les quals buscaven la companyia d‘homes rics i 

poderosos que els permetrien acostar-se al mon de l‘acomodament i el luxe, al marge de 

sentiments, utilitzant sols el poder adquisitiu de l‘home per aconseguir el seu propi 

benestar.  
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Apareixen altres frases al llarg de la sitcom que confirmen la pertinència de Eugènia al 

mon de les femme fatale. Al capítol 4x09, podem sentir, de boca d‘Eugènia: “Cuando estoy con 

mi Borbón me derrito como un bombon, hay mi principe gallardo llévame contigo al Pardo" o bé: “Con un 

abrigo igual seducí yo a Carrero Blanco, antes de que pegara el salto, claro... el salto a la política, digo". 

Vegem com, de nou, els diàlegs de la Bim bam bum confirmen el sentiment d‘utilització dels 

homes, sobretot homes poderosos (Carrero Blanco, Els Borbons...) per a contextualitzar 

les seves intencions d‘ascensió social i utilització dels homes.  

 

Eugènia respon, per tant, a la lògica de la dona fatal espanyola dels anys cinquanta i 

seixanta, quan en el nostra país el tret més relacionat amb l‘estètica mitològica de la femme 

fatale es centrava en els cabarets, els balls de les vedettes i les actrius de revista, que es 

passejaven pels escenaris amb vestits de plomes i escots provocatius, saltant-se totes les 

conviccions catòliques del moment i posant els seus cossos a mercè dels públics mes 

masculins mes acomodats.  

 

La importància de la vinculació fatal del personatge d‘Eugènia en la sèrie recau, 

doncs, en totes les relacions intertextuals que sorgeixen dels seus diàlegs, que aproximen la 

realitat del moment de la sitcom amb l‘existència d‘una dona fatal desapareguda però que 

ha existit. A més, la influència que aquest personatge te sobre el personatge de Lorena -la 

seva neta- amplia d‘alguna manera el caràcter fatal d‘aquesta, ja que podem justificar la 

relació de Lorena amb el fatalisme fruit –entre altres- d‘una herència influenciadora de la 

seva àvia, i altres personatges amb els que conviu i dels quals absorbeix ents de caràcter i 

ideològics que contribueixen a la consolidació de la seva personalitat final.  

 

La ridiculització final que es desprèn del personatge es caracteritza per suposar un 

missatge de critica a l‘actitud d‘aquesta i altres dones al llarg de la història. Tenint en copte 

el caràcter humorístic del guió, aquesta representació de la Bim bam bum mostra a 

l‘espectador d‘una manera molt gelada el càstig d‘una dona fatal, ridiculitzant tots aquells 

elements (cançó, balls, conseqüències i repercussions...) que permeten relacionar el 

personatge amb l‘imaginari analitzat.  
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Macu: L’explosió del vulgarisme i l’exaltació del món sexual 

 

El personatge de Macu apareix a partir de la quinta temporada i respon a l‘estereotip 

de la xica de poble, la ―poblerina‖ que ha passat tota la seva vida rodejada d‘animals i camp 

i que mai ha estat en la ciutat. Neboda d‘un dels personatges de la sitcom, Macu acudeix a 

Esperanza Sur per a passar una temporada amb el seu oncle i allunyar-se aixói de les 

xafarderies que pel poble es diuen d‘ella.  

Macu és una jove de divuit anys, gens agraciada físicament. És més bé lletja i el seu 

cos no és gaire atractiu. Sol vestir-se d‘una manera molt vulgar a l‘hora que provocativa- 

una provocació que resulta còmica degut a la forma del seu cos-.  

Macu representa l‘exaltació del vulgarisme i la sexualitat en la trama narrativa de la 

sèrie. El personatge sols pensa en la seva vida sexual; tots els homes li agraden, no hi ha 

escrúpols ni excepcions. Podríem trobar alguna xicoteta vinculació amb el món del 

fatalisme, en tant en quant concep als homes com un objecte sexual amb el que divertir-se 

una estona, posant de manifest conceptes com el ―sexe lliure‖, l‘alliberament de tensions 

sexuals o la frivolitat de la sexualitat. Macu no busca enamorar-se, sinó que sols vol gaudir 

del sexe. La seva cultura del poble, que l‘ha tinguda molts anys rodejada de ramat, ha fet 

estralls en ella i l‘ha convertida en una jove, ravalera i vulgar que resulta, fins i tot, molesta 

en moltes ocasions per als personatges del barri. Macu és una mescla entre vulgarisme i 

incultura, combinada amb la poca gràcia física; aquesta combinació genera un personatge 

ridícul, obscè i fins i tot mal educat, sense unes metes clares en la vida.  

 

Parlar del personatge de Macu com una dona fatal seria fer deshonra a l‘essència del 

mite. Les dones fatals tradicionals no eren vulgars, ni ravaleres i molt menys tan obscenes 

ni desagradables. Ben al contrari, la dona fatal necessitava gaudir d‘una aura de seducció 

que manifestava en major o menor mesura i recolzara el personatge en les seves accions 

fatals. Macu no representa cap dels patrons per a entendre-la com una dona fatal. Ni el seu 

físic, ni el seu caràcter, ni tan sols la seva naturalesa quotidiana s‘aproximen a la definició 

formal de la dona fatal.  

Ara bé, la desvinculació de la seducció en aquest personatge, la seva ―antiestètica‖ i 

el seu caràcter obscè ens permeten detectar, en alguns moments, algun tret que aproxima el 

personatge a l‘imaginari fatal. Es tracta del materialisme amb el que concep la figura 

m,masculina. Macu no entén de sentiments, ni d‘amor, però sap ben bé que el sexe ha de 
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ser quelcom lliure, freqüent i multivariable. Dit així, sembla que Macu representaria el perfil 

de prostituta, però no és així. Ben al contrari, la seva ximplesa mental permeten que aquest 

personatge no mira més enllà de l‘aparença de la resta de personatges i advoque per la 

utilització carnal dels homes que la rodegen. Deguem tindre en compte que les condicions 

físiques de Macu no contribueixen a poder dur una vida rodejada d‘homes, fet pel qual 

quan algun personatge masculí manifesta qualsevol interès per ella, és capaç de dur la 

―seducció‖ (entrecometem seducció, perquè hem de considerar les poques capacitats 

seductores del personatge) a l‘extrem, sols per poder passar una estona acompanyada d‘un 

home.  

 

L‘evolució narrativa del personatge de Macu contribueix en certs moments a 

considerar-la una espècie de ―dona fatal‖. En la primera temporada en la que Macu intervé 

en la sitcom, es queda embarassada i atribueix l‘autoria del seu estat a Luisma, el germà de 

Lorena i un dels personatges estrella del serial. Ella, tot i tenint dubtes de la paternitat de 

Luisma, mobilitza les famílies per facilitar el seu casament amb ell i assegurar-se així, una 

comoditat econòmica i un segur per a ella i el seu fill. En el moment del part, el bebè naix 

amb la pell de color, fet que automàticament demostra que Luisma no era el pare de la 

criatura –encara que l‘acceptarà com un fill tot i que es divorcien ràpidament-. Aquesta 

acció acosta al personatge a l‘imaginari fatal en tant en quant s‘aprofita d‘un home innocent 

per a assegurar el seu propi benestar. Malgrat que la operació no té èxit, durant molts 

capítols es posa de manifest la intenció de Macu –sempre vist des del punt de vista de 

l‘humor, que és el fil conductor de totes les accions dramàtiques-.  

 

A banda del cas concret de l‘embaràs, són moltes les escenes en les que el 

personatge de Macu evidència la simplicitat dels homes i la seva debilitat front als encants 

femenins. Expressions com “ ¡Anda que no es difícil ligár en la ciudad! Yo en mi pueblo me sacaba 

una teta y ya tenía a tres cabreros con los calzones bajaos" formen part del vocabulari quotidià 

d‘aquest personatge. I és que Macu subratlla constantment la facilitat amb la que els homes 

sucumbeixen als seus encants: “Dejalo Barajas, que el tio esta celoso por haberme quitado de su lado, 

es que soy un veneno para los hombres!". Aquest intent de refletir com l‘entorn masculí és capaç 

de sucumbir als encants d‘un personatge tan vulgar com és el de Macu ens permeten 

afirmar que el personatge, lluny de caracteritzar a la tradicional femme fatale, representa una 
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vinculació directa amb l‘imaginari fatal que coneixem però que ho fa des del punt de vista 

de la ridiculització pròpia de l‘estereotip, personificat en la jove ravalera de poble.  

 

En altres ocasions, la vinculació ridícula de Macu amb l‘imaginari fatal surt de la 

personalització d‘ella mateixa com a un ser atractiu. Macu es creu seductora, fruit de la seva 

incultura i de la pròpia esfera en la que viu. En molts casos, el personatge es presenta com 

un reflex de la dona ―fàcil‖, la dona sense escrúpols –sexualment parlant- que no té cap 

inconvenient en prestar el seu cos a l‘hora de extraure qualsevol benefici en aquest cas, el 

benefici carnal del que ella gaudeix. Entre els diàlegs de Macu, podem llegir frases com : 

“Ciñase a la pregunta. Yo me ciño a lo que usted quiera macizorro‖ o ―Seduciré yo al segurata. ¿Que 

pecho me saco?”.   

 

Aquest interès constant per gaudir del sexe i aprofitar-se dels homes per obtindre 

benefici carnal ens aproxima a casos particulars de dones fatals que ja existiren en la 

literatura romàntica. Ens referim, per exemple, a la figura de Carmen descrita per Mérimée. 

La gitana espanyola de l‘obra d‘aquest autor es mostrava com una dona fatal, que gaudia 

dels trets físics necessaris per seduir homes al seu pas, però que, a diferència d‘altres dones 

fatals romàntiques, no pretenia obtindre cap benefici econòmic, ni social, ni molt menys, 

amoròs. Carmen, per la seva part, buscava en la figura masculina el plaer carnal derivat de 

la seva supremàcia front als homes. Carmen es sentia poderosa quan dominava i sotmetia 

els homes a la seva voluntat sexual, mostrant-se, en moltes ocasions com una autèntica 

devoradora d‘homes. Macu, que res té a veure amb la seducció exòtica i mística que 

acompanyava a la Carmen de Mérimée, s‘aproxima en moltes ocasions a aquest imaginari 

sexual, en tant en quant busca en la figura masculina el benefici purament carnal, amb el 

que poder sentir-se plena i viva, poderosa i superior a l‘home. Aquestes dues dones fatals 

tan allunyades en temps i forma representen, d‘alguna manera, el reflex més fidel de la dona 

―devoradora d‘homes‖ que interposa el gaudir del sexe i el dominar als homes amb el 

poder de la carn a altres objectius típicament fatals.  

 

Siga com siga, hem d‘entendre que l‘aproximació d‘aquest personatge amb 

l‘imaginari fatal sorgeixen del recurs humorístic i, per tant, hem d‘interpretar les 

vinculacions com possibles relacions amb el context fatal, bé siga a mode d‘intencionalitat, 
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d‘aparença física o bé de accions relacionades amb les pretensions tradicionals de la femme 

fatale.  

 

VII.4.1.3. Les falses fatals: Soraya i Paz.  

 

Soraya: La ridiculització de la mosqueta morta 

 

El personatge de Soraya representa la filla major d‘Aida que torna, en la sexta 

temporada fugint del maltractament que pateix per part del seu marit. La seva arribada al 

barri es un poc problemàtica i culmina en la mort del seu marit de les mans de sa mare, 

Aida.  Ja integrada en el barri, Soraya ocupa el rol que abans li estava reservat a Aida, ja que 

aquesta desapareix de la sitcom, amb el pretext d‘estar en presó per l‘assassinat del seu 

gendre.  

Amb l‘evolució dels capítols, el personatge de Soraya pateix diversos canvis pel que 

fa a la seva personalitat. La seva primera etapa en la sèrie es caracteritza per intentar 

reprendre la joventut perduda, amb l‘ajuda de la seva germana Lorena. Soraya vol eixir de 

festa, conèixer homes i lligar tot el que no ha pogut lligar en la seva joventut. Maleeix els 

homes i en certa manera els té recel i odi, ja que les seves majors desgràcies vitals han 

vingut de la mà d‘un home (tant del seu pare, alcohòlic, que els va donar una mala vida, fins 

del seu marit).  

Soraya intenta seduir amb una certa innocència de la que no gaudeix. Es tracta d‘un 

personatge, allunyat de l‘imaginari de la dona fatal però que ens recorda a aquelles 

―mosquetes mortes‖ que sorprenien, tradicionalment, amb histèries i accions malvades.  

Amb l‘evolució del serial, Soraya s‘estabilitzarà i iniciarà una relació amb Chema, el venedor 

del barri. Aquesta relació es caracteritzarà per la dominància de Soraya, la qual fa i desfà tot 

al seu antull. Controla totalment Chema, el qual, està captivat pels seus encants i manipula 

tant la seva parella com la seva filla, germà i veïns per aconseguir que els seus plans, 

objectius i projectes surten bé.  

Encara que Soraya no és una dona fatal, la ridiculització d‘aquest personatge, 

encasellat com una mosqueta morta amb grans possibilitats de dominació i seducció ens 

acosten d‘alguna manera a l‘essència del món de les fatals. D‘una manera molt subtil i 
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encaramel·lada, Soraya manipula la seva parella i es mostra maquiavèl·lica per tal de traure 

partit a totes i cadascuna de les situacions.  

Els diàlegs de Soraya no solen tenir massa pes a l‘hora de relacionar-la amb 

l‘essència de la dona fatal, encara que fruit de la ridiculització que pateix aquest personatge 

és comú sentir frases que apunten a la seducció del personatge des del punt de vista més 

còmic i humorístic com, per exemple: "¡Soy la loba en tu armario! ¡Auuuuuuuuuuuuu, una loba!" 

o bé: “Es usted muy guapete, aunque yo en lo primero me he fijado en el paquete" 

 

 

Paz: La prostituta mediterrània 

 

Paz és una veïna més del barri, d‘una trentena d‘anys, molt amiga de tots els veïns, 

bona, amable i molt sociable i atenta. Es tracta d‘un personatge amigable que sol caure bé a 

tothom. Paz es dedica a la prostitució des de que tenia vint  anys perquè no va poder trobar 

una feina millor. Encara que manté el seu treball en secret –sols ho saben Aida, Lorena i 

Luisma-, Paz desitja canviar de feina, ja que no es sent a gust en la seva professió. No 

obstant això, quan ha intentat canviar, es troba en que els ingressos són menors i que les 

hores de treball majors, fet pel qual es mantindrà en aquest treball fins les últimes 

temporades.  

Paz no és una dona fatal al principi del sitcom. Ben al contrari, és un personatge 

romàntic que creu en l‘amor, és dolça i somiadora i pensa que algun dia trobarà el seu 

príncep blau. Però, front a aquest romanticisme que deriva de la seva personalitat, trobem 

la pertinència a una professió que es centra en complaure els homes a canvi de diners. Des 

d‘aquets punt de vista, podríem entendre que el personatge de Paz, encara que s‘allunya de 

la tradicional imatge de la dona fatal, representa el perfil de la prostituta mediterrània, 

personatge que va assentar les bases per a la culminació de la dona fatal a mitjans del segle 

passat. El físic de Paz és espectacular: gaudeix d‘una figura ben definida, és seductora, 

atractiva i amb grans pits que causen furor entre tots els personatges masculins que se li 

acosten. Malgrat que Paz gossa de les armes físiques d‘una autèntica dona fatal, no es 

vincularà amb l‘estereotip al marge de la seva professió.  

Sembla necessari comentar que, en l‘última temporada, Paz ha abandonat la seva 

carrera i s‘ha convertit en una hostessa de vol. En aquesta nova feina coneixerà Edu, la seva 

nova parella, del qual no està del tot enamorada –Paz està enamorada de Luisma, un dels 
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personatges principals del serial- però amb el que intentarà casar-se, ja que és un important 

pilot de vol i té una molt bona situació econòmica. És, probablement, aquest detall de 

l‘ultima temporada el tret que més aproxima a Paz al món de les dones fatals, encara que 

per al nostre interès ens resulta més interessant ressaltar la seva relació amb els orígens de 

la dona fatal i la prostituta mediterrània.  

En qualsevol cas, entenem que, a pesar de no ser una femme fatale en essència, Paz 

assumeix personalitats que s‘aproximen a aquest imaginari i que, a més, poden servir 

d‘influència per a la consolidació de les altres dones fatals definides, per exemple, de 

Lorena.  

 

VII.4.1.4. Conclusiones envers les dones fatals en Aida.  

 
Desprès d‘haver analitzat minuciosament els personatges femenins susceptibles 

d‘aproximar-se a la definició formal de la dona fatal hem de dir que, almenys en el cas de la 

sitcom Aida, l‘existència d‘aquest estereotip és evident.  

 

El personatge de Lorena, com hem pogut observar, representa la dona fatal com 

l‘hem entesa des de la tradició més mitològica. Interessada, maquiavèl·lica, manipuladora i 

seductora, devoradora d‘homes... A més, representant-se com una lolita i gràcies a la seva 

evolució temporal podem percebre una evolució també del propi estereotip: des de lolita 

innocent que no acaba de controlar el seu poder de seducció fins a dona fatal 

maquiavèl·lica, capaç de tot. Vegem, doncs, que un mateix personatge és capaç de reflectir 

tot el procés evolutiu de l‘estereotip. La serialitat que caracteritza el producte narratiu que 

analitzem facilita en gran mesura la possibilitat de mostrar l‘evolució del personatge, ja que 

el propi caràcter serialitzat contribueix a presentar la narrativa audiovisual com una història 

evolutiva, creixent i canviant que aporta al personatge la possibilitat de canviar, modificar-

se, reinventar-se i fins i tot, destruir-se.  

 

Altres personatges com Eugènia o  Macu assumeixen funcions parcials de 

l‘estereotip de la dona fatal que, al ser dutes a l‘extrem, acaben suposant la ridiculització 

pròpia de l‘estereotip. Degut a la necessitat humorística del producte audiovisual que 

analitzem, sembla evident fer burla d‘aquells elements que relacionen el personatge amb 

l‘estètica fatal. Aquest procés de sàtira personificada confon la pròpia personalitat del 
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personatge i ens resulta més difícil identificar-lo i encasellar-lo en l‘imaginari fatal. No 

obstant això, els diàlegs o l‘anàlisi de les pretensions dels personatges ens han confirmat, 

com hem pogut observar en l‘anàlisi anterior, que el recurs fatal continua patent en la 

majoria dels personatges femenins analitzats de la sitcom. Sols hem de llegir entre línies i 

entendre el perquè dels seus diàlegs i expressions i la interactuació del personatge amb 

altres per a adonar-nos de la importància –sempre, òbviament, ridiculitzada- que adquireix 

la idiosincràsia de la dona fatal en la delimitació de la personalitat dels personatges 

femenins en la sitcom.  

 

Fins i tot, els personatges que hem classificat com les ―falses fatals‖ presenten certs 

trets que poden ser vinculats amb l‘estètica que analitzem. De la manera més subtil, i amb 

l‘humor com a recurs prioritari, l‘actitud de la dona resulta ridiculitzada. En aquest procés 

caricaturesc resulta fàcil trobar trets que aproximen els personatges a les característiques de 

la dona fatal més antiga. La caricatura d‘un imaginari femení tendeix a posar de manifest les 

pitjors característiques estereotipades socialment de les dones i, en aquest procés 

mecanitzat de burla als tòpics tradicionals femenins, hi ha cabuda per a destacar les 

possibles vinculacions amb el món de les dones fatals.  

 

Podem dir, doncs, que la sitcom Aida suposa un exemple de referència molt útil a 

l‘hora de respondre a la persistència de la dona fatal en el serial humorístic espanyol. 

Aquesta sèrie ens serveix d‘exemple per entendre que l‘estereotip de la dona fatal continua 

tenint una presència patent en els nous productes de ficció televisiva i adquireix molta 

importància en l‘evolució del discurs narratiu. La diferència fonamental està en la manera 

en que aquest es representa: el fet de que la dona fatal se‘ns represente com derivada de 

l‘humor i la sàtira permet la seva persistència a l‘hora que l‘allunya dels imaginaris misògins 

i masclistes que li donaren sentit en segles anteriors. Ara, en ple segle XXI, la dona fatal 

continua viva, transvasant tot tipus de producte cultural i adaptant-se a noves formes 

d‘expressió i difusió. Però, certament, l‘humor adquireix gran importància quan afirmem 

que aquesta presència còmica de la dona fatal al serial no és més que la representació critica 

d‘una imatge femenina que ja no és comprensible en l‘actualitat. La crítica, en aquestos 

casos, fomenta la negació a l‘estereotípia denigradora i contribueix, per tant, a mostrar el 

rebuig social al verdader significat d‘aquestos estereotips en l‘actualitat.  
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VII.4.2. Les dones fatals en La que se avecina 

 
 

La que se avecina és una sitcom espanyola basada en l‘humor i la crítica general a la 

societat actual. Es tracta d‘una adaptació d‘una sitcom anterior Aqui no hay quien viva que es 

va convertir en líder d‘audiència des de la seva primera emissió. Aquest serial narra la vida 

d‘una particular comunitat de veïns de la urbanització ―Mirador de Montepinar‖; naix per 

criticar els problemes de la societat espanyola davant el boom urbanístic però acaba 

convertint-se en una comèdia quotidiana que reflexa els problemes més trivials de la 

comunitat de veïns i les seves relacions.  

 

Aquesta sitcom representa un dels productes de més èxit emès en Telecinco que en 

l‘actualitat està reposant-se contínuament en la cadena Factoria de ficción, que pertany al 

mateix conglomerat empresarial. Com podem veure en la taula següent, la sitcom ha batut 

records d‘audiència des dels seus inicis. Encara que no aconsegueix les quotes de pantalla 

de Aida, es manté sempre entre el 15 i el 20 per cent de share. A més, segons dades 

d‘audiències consultades56, La que se avecina es situa líder entre les cadenes temàtiques de la 

TDT, tot i tractar-se de reposicions i aporta cada dia entre un 4 i un 5 per cent de quota de 

pantalla a la cadena Factoria de ficción.  

 

 

Font: Vikipèdia. 

Dades extretes de la consulta d’audiències en Formula Tv, corresponents als anys d’emissió de les temporades. 

                                            
56 “FDF lidera entre las temáticas de la TDT gracias a La que se avecina y Aida‖. Formulatv.com (Consultat el dia 11 
de juny de 2012).  

Temporada Episodios Estrena Final 

Audiencia media 

Espectadores Cuota 

 1 13 22 de abril de 2007 22 de julio de 2007 3 158 000 21,3% 

 2 15 3 de abril de 2008 3 de agosto de 2008 2 834 000 18,8% 

 3 14 10 de junio de 2009 16 de septiembre de 2009 2 172 000 16,1% 

 4 12 26 de mayo de 2010 4 de agosto de 2010 2 239 000 15,2% 

 5 13 1 de mayo de 2011 24 de julio de 2011 2 790 000 16,1% 

 6 13 2012 2012 - - 

Total 80 2007 - N/A N/A 
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L‘argument general de la sèrie es centra en les disputes diàries entre els propis veïns: 

pescaters, politics, empresaris i d‘altres més desgraciats que conviuen baix la necessitat de 

l‘aparença en un edifici d‘alt standing que els porta de cap per pagar la hipoteca. Entre els 

personatges masculins existeix certa complicitat i a pesar d‘haver grans disputes, existeix 

una colla d‘amics que sempre es reuneixen en el bar i on reflexionen envers els problemes 

de cadascun. Entre els personatges femenins apareixen moltes més disputes i enveges, 

encara que existeix també una colla d‘elles que solen eixir de festa juntes i contar-se les 

penes. Altres personatges com els empleats de l‘edifici i veïns secundaris interactuen per a 

fomentar les males/bones relacions entre els veïns i s‘encarreguen de dotar d‘una mica més 

d‘humor –si escau- a l‘argument de la sitcom.  

 

 

VII.4.2.1. Les verdaderes dones fatals de La que se avecina: Estela Reynolds i 

Judith Bécker. 

 

Estela Reynolds: La musa del destape  

 

El personatge d‘Estela Reynolds (realment anomenada Paca Pacheco, i interpretat 

per Antonia San Juan) representa l‘emblema més fidel a la iconografia de la dona fatal en 

aquest serial. Estela és la mare de Lola i sogra de Javi i representa la vida d‘una actriu de 

l‘època del destape que no va aconseguir triomfar però que continua sentint-se una 

verdadera diva eròtica del cinema. Segons narra el propi personatge, als divuit anys va 

aconseguir rodar el seu paper estrella en la pel·lícula de Fernando Esteso: Desembraga a 

fondo, film en el qual el propi Fernando Esteso, li va xuplar un mugró57.  

 

Aquets personatge apareix en la trama de la sitcom degut a que les desavinences de la 

vida l‘han deixat al carrer i, davant una situació de desorientació i necessitat d‘una llar, 

Estela es presenta en casa de la seva filla –amb la que no es du massa bé- amb la pretensió 

de passar ―unos diitas‖, encara que acabarà quedant-se alguns anys.  

 

                                            
57 Aquesta frase és el detonant de la carrera artística d‘Estela, ja que serà el seu argument, la seva carta de 
presentació i fins i tot el seu nick virtual. Ella viu convençuda de que aquest fet amb Esteso li tornarà la fama i 
viu a costa de repetir constantment aquesta frase.  
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Són molts els factors que ens permeten acostar Estela Reynolds a l‘estètica fatal. En 

primer lloc, la seva imatge ens recorda a una d‘aquelles dives exuberants que –malgrat ja 

tenir una edat- continua seduint i provocant als homes que la rodegen. Estela, encara que 

ha perdut encants de bellesa fruit del pas dels anys, es representa com un personatge 

estereotipat en tant en quant abusa dels seus encants femenins físics per a lluir-se, seduir els 

homes que la rodegen i, de pas, aconseguir les seves aspiracions.  

Es tracta d‘un personatge amb una complexió normal, amb grans pits que sol 

mostrar sense escrúpols (tant per a provocar com per a mostrar el mugró que Fernando 

Esteso li va besar en el rodatge de Desembraga a fondo). Sempre va molt maquillada i els seus 

cabells, a pesar de percebre‘ls com una mica estopejats, solen estar molt pentinats i 

treballats.  

Estela vist d‘una manera excessivament provocativa. Destaquen els vestits cenyits, 

les botes altes o les sabates de tacó amb grans agulles. Sempre va escotada i els seus escots 

captiven totes les mirades –no tant per boniques sinó per exuberants- tant dels homes 

madurs com dels més joves del serial. Sempre va molt a la moda, quasi equiparant-se a 

altres personatges de la sitcom que se‘ns presenten com fashions victims.  

A més, Estela és aficionada a interpretar de volta en quan –normalment quan es 

pren més d‘una copa- la seva cançó mítica de quan era vedette: El mar està fresquibilis. Per 

interpretar aquesta cançó, Estela es vist amb vestits de plomes molt cridaners que deixen a 

l‘aire part dels seus encants i que aconsegueixen que el personatge s‘aprecie com a molt més 

provocatiu i sensual.  

Aquest personatge és una dona fatal puig que una de les seves pretensions principals 

en la vida és aconseguir un home que la matinga i li permeta viure com una diva autèntica.  

Estela Reynolds busca sense èxit trobar un home que li permeta tornar al món de la fama, 

dels diners i del luxe, i en el que ella no necessite fer més esforç que continuar sent una 

estrella mantinguda. Es sent orgullosa del seu físic i pensa que aquest és la seva millor arma 

per caçar un bon partit. Tal i com el personatge exclama en diverses ocasions al llarg del 

serial: “¡Es que estoy estupenda, mira qué escote... ¡uy! ¡Se me ve un pezñn, qué despiste!” (capítol 2x06) 

o bé: ―Ya siento sus miradas clavadas en mis pechos” (capítol 3x02). Vegem com els diàlegs del 

personatge que es refereixen a ella mateixa mostren com Estela es sent una diva seductora 

que encara és capaç d‘enamorar a qualsevol home gràcies als seus encants. I creu que els 

homes la senten atractiva i no poden resistir-se a ella; en més d‘una ocasió insinua al seu 

gendre que és conscient de l‘atracció que sent per ella. Al capítol 3x11 podem sentir-la 
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exclamar (referint-se al gendre) : “¡No maquilles tus palabras! Me espiaba en la ducha, escrutaba mi 

anatomia cual pajillero obseso.” 

 

Es tractaria, doncs, d‘una devoradora d‘homes mítica, que busca en el sexe masculí, 

per una part, el poder i, per l‘altra la satisfacció sexual personal. I és que Estela no coneix 

els escrúpols a l‘hora de satisfer les seves necessitats sexuals. Tots i cadascun dels veïns li 

valen segons l‘ocasió. Recordem un diàleg amb Maite, una de les veïnes, casada, a la que li 

suggereix que vol relacions amb el seu marit: “Hola, ¿está tu marido?... Es que quiero que me baje 

un poco este descontrol hormonal que me provoc.”. També és comú trobar-la lligant amb homes 

casats, en aquestos casos amb l‘únic interès de deixar constància dels seus encants 

seductors i de la seva aparença juvenil. De nou, amb Amador, té un intent de sexe, al qual 

ella mateixa és refereix així: ―Un hamburguesote con patatas y un hombre casado. ¡Esta es la noche del 

pecado!” (capítol 4x12). Perquè per a Estela Reynolds el pecat és sinònim de seducció i pecar 

amb els homes és una de les seves premisses vitals.  

A més, aquest personatge és capaç d‘intentar mantenir relacions fins i tot amb el seu 

propi gendre, l‘home de Lola la seva filla. Són moltes les ocasions en les que Estela intenta 

seduir amb els seus encants de dona fatal el seu gendre, amb l‘objectiu de fer desaparèixer 

la seva filla i quedar-se emparellada i amb un àtic dúplex. En paraules del personatge, 

podem sentir dirigint-se a Javi (el gendre): “No sigas por ese camino que yo también soy débil ¿qué 

crees, que no me he fijado en esos abdominales definidos, en ese torso apolíneo, en esos glúteos compactos? 

¿Qué crees, que no te he visto desnudo en la ducha asomada furtivamente como una colegiala por la rendija 

de la puerta?” o bé: “Sí, ya lo sé, es irrespetuoso hacerlo en vuestra cama, pero es que el catre cochambroso 

que me habéis puesto en mi cuarto para torturarme las vértebras es demasiado angosto para el amor… ven 

aquí, ciégate y calla.”. Aquestos diàlegs ens mostren la concepció que el personatge d‘Estela té 

del sexe, vist per ella com un objectiu per estar feliç que, a l‘hora, li permet sentir-se jove. 

Així doncs, ens afirma que és una dona fatal ja que no coneix límits ni oposicions a l‘hora 

de satisfer les seves necessitats (en aquest cas, necessitats carnals).  

 

Però, probablement, el tret que més relaciona Estela Reynolds amb el món de la 

dona fatal són les continues reflexions que fa sobre el seu passat. Sabem que Estela, en la 

seva joventut, ha sigut una dona fàcil, una femme fatale consolidada al bell mig del món de 

l‘espectacle que fou capaç de tot per aconseguir un paper en una pel·lícula d‘èxit. Malgrat 

que els seus esforços van estar fallits, trobem molts flashbacks verbals en els que el 
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personatge recorda la seva època més fatal. Frases com: ―Cuantos contratos cerré en las zonas 

vips de las discotecas.” (capítol 3x14) o “Tienes toda la razñn, he sido un desastre de madre. Me 

preñaron muy joven, ¡no estaba preparada... me pasó como a Britney Spears! Me perdí tu infancia 

vagabuendeando de plató en plató ganándome un jornal para poder mantenerte, me entregué egoístamente a 

los placeres de la carne, y esos hombres sñlo conseguieron hacerme sentir más vacía” (capítol 4x02) 

afirmen el passat vinculat amb l‘imaginari de la dona fatal que ha viscut aquest personatge.  

En moltes ocasions, Estela recorda aquest passat els verdaders anys feliços de la 

seva vida. Sembla una aproximació al tòpic de ―cualquier tiempo pasado fue mejor‖ i és que, el 

personatge recorda amb nostàlgia l‘època en que es rodejava d‘homes pel simple plaer 

carnal i del luxe.. En aquestes ocasions, és fàcil sentir-la exclamar coses com : “¡Buenos días 

no!, Buenos días eran cuando me despertaban con un buen polvo y me llevaban el desayuno a la cama, 

ahora me tengo que arrastrar legañosa hasta la cocina, a por una mísera galleta integral que llevarme a la 

boca.”.  

 

A banda de l‘estètica d‘Estela, del seu abús sexual dels homes que la rodegen i del 

record nostàlgic a l‘època en la que era una dona fatal consolidada, al llarg de la sitcom és 

fàcil trobar-se amb escenes i capítols en els que el protagonisme de les accions 

maquiavèl·liques del personatge ocupen tota la trama.  

Podem destacar, en primer lloc, el capítol en el que Estela funda un geriàtric al pis 

de la seva filla. A ell acudeix Arturo, l‘avi d‘una veïna de l‘edifici que reconeix a Estela com 

a una musa del destape espanyol. Estela, al ser sabedora dels diners que posseeix aquest 

home, no dubtarà en deixar-lo xuplar-li un mugró i acceptar la seva proposició de 

matrimoni, sense importar-li ni l‘edat de l‘home (que ronda els vuitanta), ni el seu estat de 

salut, ni tan sols que siga l‘avi d‘una amiga de la seva filla. Podem sentir als diàlegs:  

 

―-Estela: Me ha pedido matrimonio, le he dicho que si. Me ha regalado el anillo de su difunta esposa. 

¡¡¡¡Mira que pedrusco!!!! Un whiskito para celebrarlo” 

-Lola: Pero mamá, a ver, centrñemonos. ¿A ti ese señor te gusta? 

-Estela: Al principio ni fu ni fa, pero ahora he vistos su lado humano, un extracto de su cuenta bancaria 

con 150000 euros.....” 

 

Vegem com Estela veu en aquest matrimoni la possibilitat d‘eixir de la misèria i ser, 

de nou, rica i poderosa i portar una vida de luxe fet pel qual accepta la proposició d‘Arturo 



La representació de la dona fatal a la sitcom espanyola 

 333 

i s‘encarrega maquiavèl·licament de seduir-lo amb els seus encants de dona fatal i els seus 

romanços. A pesar de la il·lusió que Estela ha posat en aquets matrimoni, Arturo no 

suportarà l‘excés de viagra que ha consumit per poder mantenir relacions sexuals amb 

Estela la nit prèvia al seu casament i morirà sense casar-se. Es tracta, doncs, d‘un nou intent 

fallit en la vida d‘Estela Reynolds, que no deixa d‘idear plans maquiavèl·lics per aconseguir 

els seus objectius però, al cap i a la fi,  està condemnada al fracàs.  

 

En un altre capítol, Estela s‘acosta a Enrique Pastor, un veí de l‘edifici, concejal de 

joventut i temps lliure de l‘ajuntament que passa per una situació sentimental bastant difícil 

i que veu en els encants d‘Estela la possibilitat de tenir una dona a prop. Però Enrique no 

sap que l‘objectiu fonamental d‘Estela no és donar-li estima i cobrir el buit que ha deixat la 

seva dona, sinó que busca que li aconsegueixca una actuació en les festes patronals del 

poble per poder debutar amb el seu espectacle. Segons el diàleg de la sitcom:  

 

―Estela (desprès d‘una escena en la que imita a Marylin Monroe cantant i amb roba interior 

molt provocativa): Amor mio, me estás haciendo tan feliz que te voy a hacer un regalo: Voy a volver a 

los escenarios por ti.  

-Enrique: ¿Cómo? 

-Estela: Quiero actuar en tus fiestas patronales con mi show picante. Enchúfame, usa tu poder.  

-Enrique: Ya... eh... es un regalazo, pero ya están cerrados todos los artistas.  

-Estela: Pues quitas a uno y me pones a mi. A la novia del productor siempre se le hace hueco. ¡Mañana 

debuto! 

-Enrique: ¿Mañana? Pero si manyana es el plato fuerte. ¡Tengo al alcalde como loco! 

-Estela: Como loco se va a volver cuando vea a Estela Reynolds contoneandose por los escenarios... ¡Hay 

que llamar a todas las televisiones!” 

 

Vegem com Estela ha seduït Enrique i li ha fet creure que l‘estima sols per 

aconseguir un espai en les festes patronals i poder actuar allí. Aquest pla maquiavèl·lic 

d‘Estela surt efecte i aconsegueix actuar en les festes, encara que Enrique s‘enfronta a un 

greu problema amb l‘alcalde i l‘equip de govern. Òbviament, i com una bona femme fatale, 

una vegada aconseguit el seu objectiu, abandona a Enrique i es centra en un nou objectiu.  
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Desprès d‘aquesta exposició envers les aventures fatals d‘Estela Reynolds la podem 

considerar una dona fatal en tota regla per quatre motius fonamentals. En primer lloc, per 

la seva imatge física provocativa i seductora, sempre preocupada per resultar atractiva per a 

tots els homes. En segon lloc, pel seu caràcter sense escrúpols a l‘hora de buscar sexe amb 

qualsevol home; a Estela no li frena cap tipus de relació social ni familiar, sempre vol 

mantenir relacions amb algú; a més, pels seus intents maquiavèl·lics d‘utilitzar els homes 

que poden beneficiar-la (tant econòmicament com professional o personalment) i per la 

nostàlgia que reflexen eixos flashbacks que ens acosten a la seva joventut, època en la que 

Estela era una femme fatale en potència –segons expressen de les seves reflexions-.  

 

Ara bé, Estela és una dona fatal consagrada però hem d‘entendre que la 

representació del personatge en el serial humorístic afavoreix que el personatge se‘ns 

mostre com quelcom còmic, incrèdul i fins i tot, ridícul. La seva estètica resulta 

extremadament forçada i còmica, les seves actuacions representen la sàtira més evident a la 

cançó espanyola dels seixanta i sentanta i del context de les dives del destape; els seus intents 

per aconseguir sexe amb els homes joves solen eixir fallides, fet pel qual el personatge es 

sent frustrat i s‘apiada d‘ella mateixa per ser una fracassada. Siga com siga, i al marge de les 

conseqüències de l‘humor en la ridiculització del personatge, destaquem la imatge d‘Estela 

Reynolds com una de les femme fatale més ben estereotipades i caracteritzades de les sitcom 

analitzades.  

 

 

Judith Béquer: La “guarrilla pelirroja”. . 

 

Judith Bécker és una jove psicòloga que aplega a l‘edifici en la tercera temporada i 

estableix allí la seva consulta. Es tracta d‘un personatge físicament molt atractiu, amb una 

esvelta figura, una llarga cabellera pèl-roja i una mirada provocativa, que aconsegueix causar 

furor entre els personatges masculins de la sèrie.  

Judith presenta una personalitat molt variable i amb molts canvis d‘humor. A pesar 

de ser psicologia, les seves emocions i conductes són molt variables si mai es sap amb 

certesa quin serà el seu grau d‘humor. És amant de la moda; li encanten les bosses amb més 

estil i les sabates de tot tipus i, degut a la seva situació acomodada, gaudeix d‘un ampli 

vestuari que és l‘enveja de totes les veïnes de l‘edifici.  
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Sentimentalment, Judith creu que algun dia trobarà al seu príncep blau, però mentre el 

troba i fruit d‘un gran desengany amorós, Judith es dedica a eixir amb les amigues i utilitzar 

els homes sexualment, sense més interès en ells que una nit de plaer.  

 

Podem considerar Judith com una dona fatal en tant en quant la seva aparença física 

ens acosta a un aura carregada de seducció i elegància extrema. Es tracta d‘un personatge 

que cuida molt la seva aparença i que sempre va a la última. Resulta una alta dona 

exuberant, que sap traure‘s partit. A més, el seu nivell cultural i la seva simpatia resulten 

decisius per a contribuir a la creació de la seva estètica sensual.  

Una de les vinculacions més directes pel que fa a la seva pertinència al món de les 

dones fatals deriva del seu caràcter arrogant i manipulador, que concep els homes com 

objectes de plaer. Encara que Judith busca el seu príncep blau, no escatima en jugar amb els 

homes que coneix cada nit en la discoteca i utilitzar-los en propi benefici carnal.  

Judith és, doncs, una dona fatal perquè és conscient de les seves armes de seducció i 

les prosa en pràctica, reflectint així una imatge dels homes com un sexe dèbil i simple i 

deixant constància del poder de la dona front a aquest. Ella mateixa, en moltes ocasions 

parla del seu físic definint-se a ella mateixa com una autèntica diva: “Yo antes ligaba, ¿eh? Era 

una diosa de la noche, los hombres se abrían paso a codazos hasta mí y yo los rechazaba ¡y se iban tan 

felices de haber hablado con esa pelirroja espectacular!‖(capítol 4x10) o “ Mi melena peliroja puede 

cautivar a todos los borrachos aburridos de la barra de ese sitio” (capítol 4x06). Ella és conscient del 

seu poder de seducció i del sentiment d‘atracció que desperta en els homes i per aquest 

motiu no dubta en potenciar totes les seves virtuts per convertir-se en una dona exuberant i 

desitjada.  

Però quan parlem de Judith com a dona fatal no solament ens referim a la seva 

imatge i a l‘estètica de dona fatal que la caracteritza sinó que anem més enllà i ens referim a 

les seves relacions amb els homes que la rodegen.  

Des de la seva arribada a la sèrie, el personatge de Judith ha utilitzat homes per a 

poder oblidar el buit que va deixar en ella Cèsar, el seu promès que la va deixar uns dies 

abans de casar-se. Una vegada superat aquest trauma gràcies a haver seduït homes per tot 

arreu i fins i tot haver destruït relacions per aconseguir una nit amb algun ―yogurin‖ del que 

s‘havia encapritxat, Judith comença a sentir-se atreta per Enrique Pastor, el veí de l‘edifici 

que ademés és pacient de la seva consulta. En aquesta relació és on es fomenten els ciments 
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que convertiran Judith en una verdadera dona fatal, ja que serà capaç d‘utilitzar tots els seus 

poders de seducció per beneficiar-se de l‘home que està enamorada d‘ella.  

En més d‘una ocasió, Judith deixa constància de que la seva relació amb Enrique 

Pastor, ―papuchi” com l‘anomenen en l‘edifici, és purament interessada. Judith s‘encarrega 

de mantenir enamorat a Enrique en primer moment, per resoldre les seves necessitats 

sexuals (tenint en compte que en cert moment de la sèrie, Judith pateix una crisi i no lliga 

massa) i, en segon lloc, ja en la quinta temporada, per a que l‘assessore en la tasca 

administrativa de l‘edifici –Judith s‘ha convertit en presidenta-. La relació avança i 

retrocedeix en funció dels interessos de la dona fatal. A banda, són moltes les jugades 

brutes que li fa a Enrique. Entre altres, destaquem que l‘enganya constantment amb homes 

més joves mentre viuen baix el mateix sostre, manipula i enganya les dones que a ell 

s‘acosten per a poder mantenir l‘atenció d‘Enrique centrada en ella i a més, intenta 

boicotejar la boda que, capítols posteriors, anava a celebrar-se entre Enrique i la seva ex 

dona, en un intent de reconciliació.  

Judith, al cap i a la fi pateix un atac de cels quan Enrique comença a refer la seva 

vida amb una altra dona. Es tracta d‘una metàfora perfecta de l‘expressió de ―El perro del 

Hortelano, que ni come ni deja comer‖. Com podem sentir en un dels diàlegs entre Judtih i 

les seves amigues:  

―-Judith: ¿Cómo ha podido cambiarme por su mujer que es vieja y lesbiana y que está loca? 

-Nines: ¡Ja! Pues la prefiere a ella... 

-Raquel: Judith, que no te ha cambiado por nadie. Tú pasaste de él. 

-Judith: Sí, pero antes intentaba volver conmigo, se arrastraba hasta mi felpudo... 

-Nines: Qué guarra eres. 

-Judith: ¡El de la puerta!‖ 

 

Judith, en aquestes frases deixa constància de què és Enrique per a ella. Demostra 

que l‘única pretensió que la uneix a Enrique és la possibilitat de que vaja darrere d‘ella, 

intente conquistar-la i demostrant-li el seu amor, arrastrant-se per aconseguir un bes, 

mentre ella, en la seva posició de poder, el rebutja una i altra vegada.  

Vegem com les males accions de Judith deriven de la seva ment retorçuda i 

maquiavèl·lica i del seu incessant interès per mantenir a Enrique enamorat bojament d‘ella i 

poder utilitzar-lo com a home de recolzament (tant sexual com políticament). El 

personatge, que en un principi es presentava com una dona sensata, formal, madura i amb 
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les idees clares va convertint-se en una dona fatal que utilitza els homes, aprofitant-se de 

l‘amor que senten per ella per aconseguir que la seva vida funcione millor.  

En aquest cas, l‘objectiu de Judith s‘allunya d‘aconseguir el benestar econòmic i el 

poder, puig que Enrique cada vegada està pitjor econòmicament. Més bé, Judith no sap 

estar sola i necessita saber que Enrique sempre estarà disponible quan ella es trobe buida i 

necessite una estona de sexe, unes paraules de cònsol o ajuda en les qüestions 

administratives de l‘edifici.  

Aquesta dona fatal seductora i provocadora acabarà patint en les seves carns el 

càstig pel que ha fet als homes que l‘han rodejada –en especial a Enrique- i s‘enamorarà 

perdudament d‘ell quan se n‘adona de que està a punt de perdre‘l degut al seu futur enllaç. 

En aquest moment, quan sembla que la femme fatale va a ser castigada, el guió s‘apiada del 

personatge i farà que, finalment, Enrique i Judtih contrauen matrimoni, acabant així la 

última temporada emesa de la sèrie.  

 

Podem dir, per tant, que Judith representa el paper d‘una dona fatal en potència si 

tenim en conter tant la seva imatge física i la importància que li dona al ser atractiva i 

provocativa per agradar als homes com pels jocs bruts que sol emprende amb els homes 

que s‘acosten a ella, als quals utilitza sexualment i sol enganyar-los i mentir-los per a desfer-

se d‘ells. Però, si hi ha un fet característic que ens permet afirmar la pertinència de Judith al 

món de les dones fatals destaquem la seva relació amb Enrique, al llarg de l‘ultima 

temporada, en la que es mostrarà com una dona fatal potent, maquiavèl·lica i poderosa, 

seductora i cruel que no dubta en jugar amb els sentiment d‘un home enamorat d‘ella per a 

extraure tots els beneficis possibles d‘aquest innocent home.  

 
 

VII.4.2.2. Les possibles dones fatals: Maite Figueroa, Nines Chacón i Carlota Rivas.  

 

 

Nines: La personificació de l’odi als homes  

 

El personatge de Nines apareix en la tercera temporada i és la cosina d‘una veïna de 

l‘edifici, Raquel, que la recull a sa casa desprès de que es divorcie i no sàpiga on anar. Es 

tracta d‘un personatge particular: físicament és poc agraciada, baixeta, un poc lletja, 
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capritxosa, gossa, rancorosa i maquiavèl·lica. El seu objectiu en la vida és no fer res, 

absolutament res que implique un esforç físic. Pretén trobar un home que li permeta viure 

en el sofà de casa. Per a ella, no és important l‘amor, ni sentir-se estimada, simplement 

aspira a viure còmoda a costa d‘algun home ―pringao‖ i poc avispat. No dóna cap 

importància al sexe, perquè com qualsevol altra activitat requereix un esforç. Nines és una 

representació burda de la desídia, de la desmotivació vital i del desinterès per qualsevol cosa 

que no siga el seu propi benestar i la seva comoditat.  

 

Quan parlem de Nines en el context de la dona fatal ho fem, òbviament, referint-

nos a la seva manera d‘interactuar amb els personatges masculins i de la manera en que 

entén el món que la rodeja. No podem classificar Nines com una dona fatal atractiva, ja que 

no existeix cap indici que aproxime al personatge a la bellesa ni al poder de seducció. 

Nines, per tant, representaria el prototip de dona fatal lletja, que, com es pot observar al 

llarg de la tradició cultural, ja existia en el film noir (recordem tots i cadascun dels films 

protagonitzats per Bette Davis) o les primeres telenovel·les (el personatge de Catalina Creel 

protagonista de la telenovela Cuna de Lobos). Però no per lletja deixa de ser maquiavèl·lica; 

ben al contrari, l‘absència de bellesa física li proporciona un aura molt menys escrupolosa a 

través de la qual és capaç de manipular i fer malbé qualsevol personatge que se li entoixa.  

Una de les armes de Nines com a possible dona fatal és la seguretat que té sobre ella 

mateixa. Nines, a pesar de la seva poca gràcia física, es considera un personatge atractiu i 

sensual. En paraules del propi personatge : ―La culpa es mia por ir tan sexy” o “Tengo un cuerpo 

de escándalo”. Nines, doncs, és sent desitjada pels homes, fet que li permet actuar amb 

seguretat i confiança a l‘hora d‘intentar engalipar algun dels seus objectius.  

 

A banda, podem aproximar Nines a l‘imaginari fatal si tenim en compte la seva 

filosofia de vida. Ella, com hem avançat anteriorment no espera res de la vida, simplement 

que algun home incaut s‘acoste a ella i s‘encarregue de mantenir-la durant tota la seva vida. 

No enyora l‘amor, i molt menys està disposada a enamorar-se. Per a aquest personatge, el 

més important és aconseguir la comoditat, entesa literalment, el mínim esforç i unes 

condicions de vida òptimes. Ella mateixa reflexiona moltes vegades sobre la importància de 

trobar un home simple que la mantinga; fins i tot, en el capítol 4x04, podem sentir com 

afirma: ―Con lo feliz que estaba yo casada, sin dar un palo al agua viviendo del cuento‖. Vegem com 

Nines enyora la seva vida anterior, però no pas l‘amor del seu ex marit sinó la possibilitat 



La representació de la dona fatal a la sitcom espanyola 

 339 

de viure ―del cuento‖ sense fer absolutament res. Per a aquest personatge sense 

motivacions, els homes no són més que el passaport per a poder viure sense treballar. La 

frase “¡Las feministas que nos han jodido vivas! ¡Con lo bien que estabamos chupando del bote.‖ 

exclamada al capítol 4x09 resumeix la mentalitat de Nines, que anteposa el benestar i la 

comoditat pròpia a la pròpia vocació humana.  

 

Però, a banda de la filosofia que defineix el personatge de Nines, existeixen certes 

accions al llarg de la narració audiovisual que contribueixen a la seva pertinència al món de 

les fatals. Entre elles, podem destacar el joc brut que li prepara a Leo, un veí single de 

l‘edifici, de caràcter enamoradís que s‘interessa per Nines. En un principi Nines abusa de la 

seva generositat exigint-li regals (joies, electrodomèstics, aparells tecnològics...) subornant-

lo amb l‘excusa de que ha de treballar l‘amor. L‘innocent de Leo cau en el joc de Nines i es 

passa dies portant-li regals sense aconseguir tan sols que Nines li done un bes. Una vegada 

aconseguits tots els regals que se li entoixaven, decideix casar-se amb Leo, ja que s‘ha 

assabentat de que la seva família és rica i així ella podria viure esplaiada i sense treballar a 

costa de la riquesa de Leo. Malauradament, aquesta estratagema no acaba en bon port i Leo 

obri els ulls abans de caure en el joc del matrimoni per interès. A banda del matrimoni, 

capítols més avant intentarà de nou caçar a Leo fingint un embaràs per aconseguir que 

aquest li pase una pensió mensual.  

 

És tal l‘interès de Nines per aconseguir diners sense esforç que cedeix a una 

proposició que li fa Antonio Recio, un altre veí de l‘edifici i es converteix en una mare de 

lloguer, a canvi de sis mil euros. Malgrat l‘oposició de la seva cosina i amigues, Nines 

accepta la proposta ja que veu la manera de guanyar diners fàcils sense haver de menejar-se 

del seu sofà. Aquest pla de Nines tampoc aplega a bon port, ja que quasi en el moment de 

donar a llum, Antonio es penedeix de l‘encàrrec i Nines ha de fer-se càrrec del nen, al qual 

manté completament descuidat des del seu naixement.  

 

Nines, per tant, representa una vinculació amb la dona fatal en tant en quant es 

tracta d‘un personatge que odia als homes i que sols es concep com a eines capaços de 

solucionar problemes a les dones. A banda, la seva mentalitat arcaica vinculada a una 

societat masclista en la que l‘home era l‘encarregat de mantenir la família i la dona 

encarregar-se de les tasques de la llar ens representa la crítica més fidel a la dona que no 
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lluita per la seva autodeterminació. Les seves accions s‘adeqüen a les accions d‘una dona 

fatal, encara que en el seu cas l‘objectiu sempre és el mateix: la comoditat i estabilitat 

econòmica. A més, els intents de seducció –malgrat l‘obstinació insaciable de Nines- 

resulten complicats degut a la seva absència de bellesa.  

  

 

Maite Figueroa: De fatxenda a nova dona fatal  

 

El personatge de Maite Figueroa resulta un poc controvertit a l‘hora d‘identificar-lo 

com una dona fatal. Es tracta d‘un personatge que representa una evolució lineal en 

decadència molt interessant i que acaba convertint-se en una tímida dona fatal desprès 

d‘haver sigut una de les més acomodades, elegants i fatxendes de l‘edifici.  

 

Maite és la dona d‘Amador i tenen quatre fills –exactament tres, perquè el quart és 

fruit d‘una relació adúltera de Maite amb un veí- i amb una vida centrada en les aparences i 

el què diran. Maite és una enamorada de la moda; li encanten els complements i les sabates 

però al tindre quatre fills poques vegades pot deleitar-se amb vestits de marca.  A pesar 

d‘això, Maite és una dona molt fina, amb una estatura normal, de complexió prima, rossa 

amb el cabell llis, sempre molt arreglada, cuidant molt la seva imatge. No obstant això 

Maite, a priori, no resulta un personatge provocatiu sinó que es tracta d‘una dona elegant 

però discreta. Això si, aquets personatge és molt fatxenda, tant, que les seves frases estrella 

al llarg de la sitcom son, entre altres: ― ¡Me caigo muerta!‖ o “¡Me caigo muerta dos veces”! o bé ―Yo 

por un bolso de Louis Vuitton, mato!”.  

 

Però no és el caràcter aparent i ostentós el fet que ens permet identificar Maite com 

una possible dona fatal. Més bé són les accions i l‘evolució que adquireix el seu personatge 

conforme avancen les temporades.  La seva relació amb Amador es converteix en una 

guerra de poder en la que ella és la culpable. Es deixa influenciar per Patu, la seva millor 

amiga i una femme fatale consagrada per desenvolupar una estratègia en contra d‘Amador i 

aconseguir que li pase unes pensions elevadíssimes, quedar-se amb el pis i amb el cotxe 

familiar, mentre que deixa al seu ex marit condemnat a mendigar una llar entre els veïns. 

Aquesta estratagema suposa el punt d‘inflexió més important que pateix el personatge ja 

que a partir d‘aquest moment, Maite es converteix en un personatge diferent, una dona les 
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preocupacions de la qual es centren en eixir de festa cada nit amb les veïnes més joves i 

aconseguir diners per a mantenir el seu nou nivell de vida.  

 

Hi ha diversos intents de seduir a homes rics per aconseguir una ascensió social 

desprès del seu divorci. El cas més emblemàtic en la sitcom el podem veure en la tercera 

temporada, amb l‘aparició de Victor, un antic amic de la família que gaudeix d‘una gran 

fortuna familiar. Maite no dubtarà en camelar-lo ràpidament per aconseguir el benestar per 

a ella i els seus fills. Desprès de convertir-se en una rica prepotent, amb assistenta interna 

de la llar i tota una sèrie de luxes als que no està acostumada, Maite decidirà acabar amb la 

relació degut al caràcter peculiar de Victor. Vegem, doncs, com Maite actua com a dona 

fatal per aconseguir caçar a Victor, però, posteriorment, decideix renunciar a aquesta 

acomodada posició en busca de la felicitat. Maite és, per tant una femme fatale parcial que 

sent la tendència de manipular les seves relacions per aconseguir triomfar econòmicament 

en la vida però que, al cap i a la fi, interposa la seva felicitat i, en aquest cas, també la dels 

seus fills a la comoditat i el luxe.  

 

Amb l‘evolució de la sitcom i acostant-nos a les últimes temporades, Maite pateix 

l‘ultima transformació que l‘acosta més al món de les dones fatals. Desprès de perdre el 

judici contra el seu marit i haver de compartir la llar familiar trimestralment, decideix 

mudar-se amb les seves amigues de l‘edifici. Allí, rodejada de joves atractives, Maite es 

converteix en una devoradora d‘homes els objectius de la qual acaben resumint-se en la 

possibilitat de lligar cada nit i de trobar un home que la sustente. Aquesta última 

transformació del personatge ens mostra la part més materialista i maquiavèl·lica de Maite, 

que acaba fins i tot descuidant l‘educació dels seus fills i centrant-se en ella mateixa, la seva 

vida social i les seves relacions sentimentals. Fins i tot, amb l‘evolució del personatge 

trobem un canvi pel que fa a la seva imatge física. Maite deixa de ser una dona fina i elegant 

per a mostrar un semblant molt més juvenil, seductor i provocatiu. D‘ahí que el seu ex 

home, cada vegada que la veu per l‘edifici li exclame: ―pareces un putñn”.  

 

En aquesta última fase, el personatge de Maite, al cap i a la fi desitja ser un ―putón‖ 

com bé l‘anomena el seu marit. Vol sentir-se desitjada i per aconseguir-ho canvia la seva 

manera de vestir, la seva manera d‘interactuar amb la gent i fins i tot la seva manera de 
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pensar. Maite vol ser una devoradora d‘homes. En un diàleg amb Nines al capítol 5x06 

podem sentir aquesta conversació:  

 

―-Nines: ¡Cuidado con éstas, que son muy putas! 

-Maite: ¡Yo también! ¡Yo también soy muy puta! ¡Fiestaaa chicas!!” 

 

Observem, doncs, que el cas de Maite és un cas especial ja que la vinculació amb 

l‘imaginari fatal apareix desprès de l‘evolució psicològica i social del personatge. Però amb 

aquesta catarsis personal, el resultat ens presenta a una dona materialista, en busca d‘homes 

rics disponibles per aconseguir un poc d‘estatus social. És, en definitiva, una dona fatal no 

tant per la seva essència com per l‘objectiu que persegueix i pel tipus de dona que vol 

aplegar a ser. Maite deixa constància de que vol ser una dona fatal sense escrúpols i, amb 

l‘evolució de la seva personalitat, observem el pas d‘un estil de vida a un altre. Aquest apunt 

envers el personatge de Maite ens permet afirmar que en les noves narratives audiovisuals, 

la dona fatal no ha de ser un ser consagrat que naix amb una personalitat definida, sinó que 

podem trobar-nos amb personatges que pateixen mutacions relacionades amb el fatalisme i 

que es nodreixen d‘aquest recurs en els moments en el necessiten, combinant-lo amb una 

vida comú i traguent-li partit sols quan ho necessiten.  

 

 

 

Carlota Rivas: La nova lolita 

 

Carlota Rivas és la filla major del matrimoni Rivas format per Maite Figueroa i 

Amador. Es tracta d‘una xiqueta de tan sols sis anys, que presenta un perfil molt còmic i 

definit. Des dels inicis de la sèrie Carlota se‘ns mostra com una futura dona fatal, una lolita 

que està definit la seva personalitat poc a poc i l‘objectiu de la qual és ser model de 

passarel·la quan siga gran i trobar un nuvi ric que li compre vestits de marca.  

 

Probablement la personalitat de Carlota deriva del caràcter de sa mare Maite, que 

des de que va nàixer li ha inculcat la moda com una religió vital. Carlota és molt bonica, 

presenta una llarga cabellera pèl-roja plena de rulls i una figura molt coqueta tenint en 

http://seriesespanolas.wikia.com/wiki/Nines
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compte l‘edat que té. Parlem d‘ella com una lolita per l‘edat, encara que no existeix un 

erotisme carnal en ella puig que, òbviament, es tracta d‘un personatge molt menut.  

 

Però la manera d‘entendre la vida de Carlota és el tret que ens permet definir-la com 

la dona fatal del futur. Carlota viu obsessionada amb el seu físic. Puig que vol ser model de 

passarel·la es preocupa molt per la seva imatge, el seu objectiu és tindre un cos d‘escàndol 

per convertir-se en e centre d‘atenció de totes les mirades masculines. Frases com : ―Estoy 

ahorrando para mi primera depilación láser‖ o ―Ese dinero no se toca, papá, es para ponerme pecho‖ ens 

afirmen quines son les aspiracions de Carlota per a quan siga gran.  A més, degut a la 

influència de sa mare, Carlota apareix categoritzada com una fashion victim extrema. És comú 

sentir-la exclamar: ―¡Yo por un bolso de Chanel matoooooo!‖ o ―Una limosnita para mi primer movil 

3g”.  

 

Resulta curiós com Carlota, en una ocasió es fixa en Sergio Arias, un actor de 

cinema que viu a l‘edifici i del qual està enamorada. Segons Carlota, Sergio pot ser el seu 

passaport a la gran pantalla i no dubta en insinuar-se a ell, diguent-li : ―¿Quieres ser mi novio?” 

(capítol 1x06). També és comú sentir-la exclamant frases com: ―Total, voy a encontrar un novio 

rico y se acabaran todos mis problemas‖ (capítol 2x02) A més, Carlota sol fer comentaris 

referents al seu desinterès per l‘estudi i la necessitat de centrar-se en la seva carrera artística: 

“Si yo de mayor voy a ser modelo y rica, para que voy a estudiar” o “ O soy actriz o voy a la escuela, las 

dos cosas no pueden ser” (capítol 1x09).  

 

Carlota és, per tant, la personificació d‘una futura dona fatal que té les idees molt 

clares i sap ben bé quins són els seus objectius en la vida. La personalitat infantil de Carlota 

mostra l‘essència vital de la dona fatal des d‘una perspectiva dolça i ingènua però apunta 

maneres i posa en evidència el potencial de Carlota per a convertir-se en una fatal 

maquiavèl·lica i poderosa.  

 

Hem d‘entendre que Carlota és molt menuda per considerar-la una lolita que sedueix 

i enamora; la seva edat encara no ho permet. Però el fet de representar la part més infantil 

d‘una potencial femme fatale des del punt de vista de l‘humor i la caricatura que es fa d‘ella 

ens permet entendre que, una vegada més, la dona fatal està present en la sitcom i que la seva 
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presència adquireix formes ben similars, en aquest cas, l‘essència de la dona fatal disfressada 

de xiqueta dolça i innocent –aparentment-.  

 

 

VII.4.2.3.Les falses fatals: Raquel Villanueva i Lola Trujillo.  

 

Raquel Villanueva: La rossa que no era tonta.  

 

Raquel Villanueva encarna el personatge més atractiu i seductor de tot l‘edifici. Es 

tracta d‘una espectacular rossa amb cabell llargs, alta i de complexió prima, amb un cos 

d‘escàndol i uns ulls que enamoren. Al principi de la sitcom era la directora de la 

immobiliària que va construir l‘edifici. Al fallir aquest negoci, lloga el pis d‘un dels veïns i 

s‘instal·la allí amb la seva cosina Nines i la seva amiga Blanca. Es tracta d‘un personatge 

que a priori semblava agressiu i segur d‘ella mateixa però que amb l‘evolució de la narrativa 

de la sitcom se‘ns presenta com una jove sensible, insegura, dolça i molt compromesa amb 

els demès.  

 

No podem parlar de Raquel com una dona fatal. Ni el seu caràcter ni la seva manera 

d‘entendre el món es corresponen amb aquest personatge prototípic. Es tracta d‘una veïna 

molt romàntica, que espera l‘arribada del seu príncep blau. Al contrari que les seves 

amigues, que col·leccionen homes d‘una nit, Raquel no es mostra com una devoradora 

d‘homes, sinó que manté una vida sentimental escassa i sense massa acció. No obstant això, 

Raquel pateix per no trobar l‘amor. No troba cap home que siga capaç d‘enamorar-la i això 

la deprimeix.  

 

Però, ens sembla interessant destacar la imatge física de Raquel, ja que encaixaria 

perfectament amb l‘estètica que emmarca qualsevol dona fatal en potència. Raquel gaudeix 

d‘una aura seductora que l‘acompanya. Té enamorats a tots els homes casats de l‘edifici. És 

comú veure com els veïns giren el cap per a poder observar detingudament el cos de 

Raquel. A banda de la seva seducció nata, Raquel és molt moderna i sempre apareix vestida 

amb vestits cenyits i escots que ressalten les seves formes físiques. La seva llarga melena 

rossa fan pensar que es tracta de la típica rossa tonta i buida, però Raquel és tot el contrari: 

és sensible, intel·ligent i molt humana.  
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Vegem, doncs, que Raquel s‘allunya en caràcter de qualsevol indici de fatalisme, 

encara que el seu cos i l‘impacte que causa entre els homes que la rodegen, podrien acostar 

la seva estètica a la imatge més seductora i provocativa d‘una dona fatal.  

 

 

Lola Trujillo: De fotògrafa a dona fatal de telenovel·la.  

 

Lola Trujillo és la filla d‘Estela Reynolds i la dona de Javi. Es tracta d‘un personatge 

molt comú. Fotògrafa de professió, és una jove baixeta, molt prima, amb una melena 

morena i una cara molt normal. La seva manera de vestir és molt senzilla. No ressalta per la 

seva imatge, encara que resulta un personatge molt volgut entre les altres dones de l‘edifici.  

 

No podem parlar de Lola com una dona fatal ja que ni la seva estètica ni el seu 

caràcter ens permeten confirmar-ho. Lola està molt enamorada de Javi, el seu marit, i al 

llarg dels capítols es posa de manifest aquesta relació consolidada.  No obstant això, en 

l‘ultima temporada, Lola rep una oferta per a ser actriu i anar-se‘n a rodar una telenovel·la a 

Miami: ―Los amantes de Adelita‖. Lola accepta i se‘n va de la sèrie durant sis mesos per 

provar sort en els platós. Javi i els seus amics, solen seguir la telenovel·la a través d‘Internet 

cada dia des del bar.  

 

El personatge d‘Adelita que Lola interpreta en la seva telenovel·la, malgrat no 

veure‘s mai en pantalla, se‘ns presenta com el reflex d‘una femme fatale consagrada, seductora 

i cruel que utilitza els homes i es beneficia sexualment de tots ells. Javi està cada vegada 

més apurat al veure quin és el paper de dona fatal promiscua i viciosa que la seva dona està 

interpretant a Miami. Es tracta, doncs, d‘un paper que encarna l‘antagonista fatal de la 

telenovel·la.  Aquest tret ens demostra que el personatge de la dona fatal pot aparèixer 

d‘una manera metatextual, intercalant una actuació dins d‘una actuació. És a dir, el 

personatge interpretat interpreta de nou un personatge, en aquest cas, el d‘una dona fatal 

antagonista de telenovel·la que es dedica a seduir tots els homes del repartiment de la 

producció metatextual.  
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VII.4.2.4. Les dones fatals esporàdiques: Victoria Saldaña, Manolita i Patu.  

 

Aquest apartat es centra en la detecció de dones fatals característiques que han 

aparegut esporàdicament al mig de la sitcom. Es tracta de personatges sense cap rellevància 

en la trama narrativa, ja que solament han ocupat un o dos capítols claus en la història. No 

obstant això, veient que es repeteix la presència de dones fatals que compliquen o 

entravessen la trama, hem cregut convenient dedicar un apartat a aquestes dones fatals 

fugaces, instantànies però amb força i caracterització suficient per a incentivar la presència 

de l‘estereotip a la sitcom.  

 

Victoria Saldaña: Una adinerada dona fatal.  

 

Victoria és una dona elegant, atractiva i sofisticada que decideix contractar Amador 

-un dels personatges principals- com a xòfer. Aquest personatge, ex top model de professió 

està casada amb un milionari molt major que ella i viu rodejada del luxe i dels plaers que li 

brinda la seva acomodada vida. A pesar de la seva condició d‘empleat, Amador no podrà 

evitar sucumbir als encants d‘aquesta bella femme fatale que sols busca en els homes de servei 

la possibilitat de gaudir d‘una estona de plaer sexual i oblidar la seva condició de dona 

decorativa d‘un important milionari.  

 

Manolita: La dona fatal “caçafortunes”.  

 

Manolita és una dona colombiana que apareix de manera casual en la vida 

d‘Antonio Recio, un dels protagonistes de la sitcom. Es tracta d‘una atractiva jove de vint 

anys que sedueix amb els seus encants i el seu exuberant i caribeny físic aquest empresari. 

Una vegada enamorat, extrau d‘ell tots els diners que se li entoixen i es dedica a comprar 

peces de luxe, joies i cotxes. A més, convenç Antonio per comprar un luxós xalet a les 

afores de Madrid. Finalment, Manolita resulta ser una dona fatal que sols volia aconseguir 

la nacionalitat i aprofitar-se‘n dels diners d‘Antonio per dur a Espanya el seu nuvi i viure a 

costa d‘Antonio mentre dura l‘engany fatal.  
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Patu: La nova rica  

 

  Patu és la millor amiga de Maite i resulta ser la pitjor influència per a aquesta. Es 

tracta d‘una dona de trenta-cinc anys, amb molt bona imatge física que es va casar amb un 

milionari i va conèixer els luxes i la comoditat. Una vegada cansada de ser la dona 

decorativa d‘un important empresari va decidir divorciar-se i va seduir l‘advocat de la 

família per a acusar al seu marit i aconseguir part de la seva fortuna, una pensió vitalícia i 

altres beneficis fiscals que li permeten dur una vida d‘autèntica acomodada. A més, Patu 

utilitza tots i cadascun dels homes que té al voltant amb un únic objectiu carnal. De nou, 

ens trobem amb una femme fatale que decideix centrar la seva vida en el culte al plaer sexual i 

es converteix en una devoradora d‘homes sense escrúpols ni principis, l‘objectiu vital de la 

qual és gaudir del homes mentre li resulten interessants.  

 

 

 

VII.5 LA NOVA DONA FATAL A LA SITCOM: CONCLUSIONS DELS 
ANÀLISIS DE CAS 

 
 

Desprès d‘haver analitzat en profunditat els personatges femenins de la sitcom que 

representen vinculacions amb l‘estereotip de la dona fatal, afirmem que la presència 

d‘aquest estereotip clàssic en les narratives seriades de televisió és evident.  

El idea o reflex de la dona fatal en la història he estat en constant reinvenció, influït per les 

tradicions, els canvis socials i els propis suports i productes massius que l‘han sustentat.  

 En la literatura i el cinema, moviments des dels quals l‘home –creador- ha expressat les 

seves pors a través de la condemna, la satanització i el menyspreu de la dona, representant-

la com la maldat personificada a través de les seves conductes transgressores.  

 

Els nous productes culturals, en concret la televisió i les seves narratives 

audiovisuals, restringeixen el protagonisme de la dona, manipulant la seva imatge. La nova 

tendència en la representació de la dona en televisió es basa en mostrar-la com a objecte 

sexual en la fantasia sensacionalista. Podem observar com la imatge de la dona fatal era més 

rica i completa al cinema i la literatura, puig que aquestes estaven directament influenciades 

per la història. Ara, al contrari, la televisió està influenciada directament per les 
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manifestacions culturals anteriors (literatura, cinema, pintura...) i en segon grau per la 

pròpia realitat i la història contemporània. Els referents a la dona fatal en els productes 

analitzats es troben incomplets en tant en quant es relacionen més amb la dona-objecte o 

dona-superflua que no pas amb la fatalitat.  

 

Malgrat que la representació de la dona fatal a la sitcom no és pura, com ho era al film 

noir o a la literatura, que reflectien una imatge calcada de l‘estereotip clàssic alimentat per la 

misogínia social i altres trets històrics, cal deixar constància de que la dona fatal existeix al 

serial humorístic; està present i és fàcilment identificable, encara que la pròpia naturalesa de 

l‘estereotip en l‘actualitat ha patit una sèrie de modificacions que l‘aproximen a altres 

imaginaris també coneguts.  

 

Podem dir, per tant, que no trobem una única manera de representar la dona fatal a la 

sitcom. La nova dona fatal se‘ns mostra camuflada amb diverses personificacions, apareixent 

com un personatge mutant, capaç d‘adaptar-se tant a les necessitats de la narració 

audiovisual –l‘humor, com a recurs narratiu o la serialitat com a recurs tècnic de producció- 

com a les necessitats pròpies del guió i la història contada.  

 

 

 Dones fatals a la sitcom segons el seu grau de fatalitat:  

 

A l‘anàlisi que hem dut a terme hem identificat tres grans grups de dones fatals al 

serial humorístic: Les femme fatale autèntiques, les possibles femme fatale i les falses fatals.  

 

Si parlem de les dones fatals autèntiques destaquem que es tracta d‘aquelles dones 

que responen a les tres característiques fonamentals que establirem en la metodologia: 

imatge física, personalitat i relacions socials. Hem entès que les dones fatals autèntiques són 

aquelles que agrupen vinculacions maquiavèl·liques derivades de les tres perspectives 

d‘anàlisis. Es tracta de dones amb un físic atractiu, seductor i cridaner la personalitat de les 

quals va en concordança amb el caràcter letal de les dones fatals clàssiques; són 

maquiavèl·liques i roïnes, en tant en quant són capaços de fer qualsevol cosa –interactuar 

socialment de la manera més cruel i manipuladora- per aconseguir els seus objectius. Com 

hem detectat en l‘anàlisi, el personatge de Lorena a la sitcom d‘Aida representaria la dona 
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fatal en potència d‘aquest serial, ja que uneix característiques físiques, psicològiques i 

relacions socials que pertanyen a l‘imaginari tradicional de les fatals. En el cas de La que se 

avecina, hem considerat Estela Reynolds i Judith Béquer com les dones fatals més pures ja 

que l‘anàlisi ens permet afirmar que responen als paràmetres de fatalisme establerts, a tots 

els nivells plantejats.  

 

Hem detectat un segon grup de dones fatals que adquireix protagonisme en la 

comèdia de situació espanyola. Es tracta de les possibles dones fatals, aquelles que no 

responen als tres paràmetres d‘estudi –físic, psicològic i social- però que responen, almenys, 

a un d‘aquestos i el potencien excessivament. Són dones fatals des d‘una perspectiva 

concreta i, encara que no acompleixen tots els paràmetres definitoris, representen 

l‘imaginari fatal a la seva manera, bé siga potenciant la seducció física, bé a través d‘una 

personalitat aproximada al fatalisme o bé potenciant una personalitat maquiavèl·lica i 

interessada que ens recorde a l‘actuació tradicional de la dona fatal. En el cas d’Aida, hem 

detectat que el personatge d‘Eugènia i de Macu encaixen en aquesta categoria ja que, 

ambdues, presenten una personalitat maquiavèl·lica, sense escrúpols i interessada però no 

gaudeixen de l‘aura física característica de l‘estereotip fatal. En La que se avecina, existeixen 

varies possibles dones fatals: hem detectat Maite Figueroa, Carlota Rivas i Nines Chacón. 

Totes elles presenten algun tret vinculat amb l‘imaginari fatal però no acompleixen les tres 

característiques bàsiques per a considerar-les autèntiques fatals. A més, les possibles dones 

fatals representen en algun moment de la història un caràcter maquiavèl·lic però no és la 

realitat la seva personalitat sinó que actuen com a fatals en moments determinats, fruit de 

les necessitats de la història narrativa.  

 

En tercer lloc, hem identificat el grup de les falses fatals. Es tracta de personatges 

femenins que no encaixen per a res en la filosofia perversa d‘una dona fatal però que 

presenten, en algun moment determinat, una vinculació directa amb l‘imaginari analitzat.  

 

De la manera més subtil, i amb l‘humor com a recurs prioritari, l‘actitud de la dona 

resulta ridiculitzada. En aquest procés caricaturesc resulta fàcil trobar trets que aproximen 

els personatges a les característiques de la dona fatal més antiga. La caricatura d‘un 

imaginari femení tendeix a posar de manifest les pitjors característiques –estereotipades 

socialment de les dones- i, en aquest procés mecanitzat de burla als tòpics tradicionals 
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femenins, hi ha cabuda per a destacar les possibles vinculacions amb el món de les dones 

fatals. En el cas d’Aida hem detectat els personatges de Soraya i Paz com a falses fatals, 

personatges que representen personalitats allunyades d‘aquest imaginari però que en algun 

moment determinat assumeixen un punt de personalitat que es relaciona amb el de 

l‘estereotip analitzat. En La que se avecina aquesta categoria la representen Lola Trujillo i 

Raquel Villanueva, ambdues dones amb una gran sentimentalitat i bondat que, en certs 

moments i sota la necessitat de la narració, es transformen en dones fatals per una estona.  

 

Podem observar, per tant, que existeixen tres grups fonamentals a l‘hora 

d‘identificar les dones fatals del sitcom. A més, cal assenyalar que en cas de La que se avecina 

apareix un quart grup representatius: el de les dones fatals esporàdiques, és a dir, aquelles 

fatals representatives i formalment definides, adaptades totalment a l‘estereotip tradicional 

però que apareixen en un capítol en concret, per a desenvolupar una acció concreta i la 

seva presència no influeix en l‘essència de la narració audiovisual.  

 

Aquesta manera de representar la dona fatal en funció del seu grau de fatalitat i 

d‘una manera total o parcial no és quelcom innovador, ja que en la literatura romàntica o en 

el cinema ja era comú observar dones fatals el grau de fatalitat de les quals era diferent. La 

variació, que és fruit de les necessitats narratives, ens confirma que ens trobem davant d‘un 

estereotip ric, poderós i consolidat del qual no és necessari dur a terme una representació 

completa ja que el seu imaginari és arxiconegut i permet la representació parcial del mateix.  

 

 

 Dones fatals a la sitcom segons la seva representació. 

 

A banda de la classificació esmenada, hem detectat que el propi estereotip de la 

dona fatal assumeix diverses maneres de representar-se. Es tracta d‘una estereotipació de 

l‘estereotip, a saber, mutacions del propi personatge fatal que ens permeten detectar 

versions possibles en la representació de la pròpia dona fatal.  A les sitcom analitzades és 

comú trobar diverses maneres de representar la dona fatal que es repeteixen tant entre els 

personatges propis de la mateixa sèrie com entre sèries distintes.  
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Una de les tendències més recorreguda a l‘hora de caracteritzar una dona fatal és la 

seva aproximació a l‘estètica i personalitat de la ―devoradora d‘homes‖. Aquest recurs 

consisteix en mostrar el personatge com una dona necessitada de sexe, que veu ens els 

homes la possibilitat de descarregar la seva tensió sexual. La ―devoradora d‘homes‖ es 

caracteritza per adquirir un caràcter bastant vulgar i ravaler, ja que anteposa el plaer carnal a 

la seva pròpia dignitat. Es tracta d‘una imatge de dona independent, agressiva i rebel que a 

través del seu cos i amb la utilització del cànon de bellesa explosiva, pautes de conducta i 

formes de vestir provocatives que busca insaciablement la carn masculina. La devoradora 

d‘homes és, òbviament, una versió de la dona fatl que adquireix molta importància en la 

sitcom, ja que l‘humor propicia l‘exaltació del caràcter femení més vulgar i més insaciable.  

 

Com s‘ha mostrat a l‘anàlisi, els personatges de Lorena o Macu a la sitcom d‘Aida 

representen aquesta faceta còmica de la dona fatal. Ambdues utilitzen les seves armes de 

seducció –recordem que en el cas de Macu l‘arma de seducció física és nul·la- per 

aconseguir lligar i beneficiar-se carnalment dels homes. En La que se avecina, el personatge 

d‘Estela Reynolds representa perfectament aquesta versió del personatge. Es tracta d‘una 

dona fatal necessitada de sexe que està obsessionada amb els homes i tots li agraden. És 

capaç de fer qualsevol cosa per a passar una estona carnal amb algú, fins i tot, trobem en el 

personatge d‘Estela Reynolds relacions lèsbiques que ens permeten entendre que, en 

l‘actualitat, la devoradora d‘homes pot ser també, devoradora de dones.  

 

La devoradora d‘homes és, per tant, una versió de la dona fatal que triomfa entre els 

productes narratius d‘humor ja que, per una part, permet ridiculitzar els personatges, tant 

els femenins amb la posta en escena de tècniques de seducció bastant ridícules com les dels 

masculins, als que representa com éssers simples i basts que sucumbeixen ràpidament als 

encants de qualsevol dona que els aporte una estona sexual.  

 

A banda de la devoradora d‘homes, existeix una altra manera de representar la dona 

fatal a la sitcom. Es tracta de la ―fashion victim”, la dona ultra moderna, la qual està 

obsessionada amb la moda, el consumisme i la seva imatge física. Puig que el personatge de 

la dona fatal es caracteritza a priori per la seva bellesa física, és evident que cal fer menció a 

certs aspectes de bellesa que realcen aquesta característica fatal. No obstant això, en la sitcom 

la bellesa de la dona fatal ha passat de ser una bellesa natural i encantadora –com es 
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mostrava en el cinema o en la literatura, on les dones fatals eren verdaderes joies de la 

natura, encantadores i precioses, que destacaven amb els seus cossos provocatius i sensuals- 

a centrar-se en una bellesa artificial, vinculada a la cirurgia estètica, la moda i les tendències.  

 

Òbviament, la necessitat de representar actualitat i quotidianitat en la sitcom propicia 

aquesta tendència ja que és necessari que vaja en concordança amb el moment actual en el 

que s‘emet. Per aquest motiu, la bellesa de la dona fatal al serial es representa vinculada a 

l‘obsessió per la moda i la perfecció física –normalment artificial-. Aquestes dones fatals 

fashion victims són molt coquetes i sempre destaquen per la seva perfecció en la posta a punt. 

Es vesteixen amb vestits molt cenyits i provocatius i sempre van acompanyades de 

complements –bosses, arracades i collars -que destaquen la seva figura. A banda, és comú 

relacionar-les amb l‘entorn de la cirurgia estètica, solen presentar grans pits operats o bé 

manifestar el seu desig per operar-se‘ls. Tant el personatge de Lorena en Aida com Maite 

Figueroa, Carlota Rivas, Judith Bequer i Raquel Villanueva de La que se avecina assumeixen 

aquesta vinculació i se‘ns mostren com personatges purament seductors i atractius que 

viuen obsessionats amb la seva imatge i la perfecció física. Cal assenyalar que aquesta 

transformació de la bellesa natural per la bellesa artificial vinculada al món del consum 

representen un imaginari femení negatiu ja que mostra les dones com vertaderes 

consumistes i materialistes, que anteposen el bé material al bé intangible i sentimental. Es 

tracta doncs, d‘una aproximació còmica a la dona materialista que, a més, serveix com a 

crítica al món de consum.  

 

La recuperació de les lolites en la sitcom és una de les noves maneres de representar la 

dona fatal. A través d‘imatges infantils i innocents es manifesta el caràcter més pervers de la 

dona fatal a la sitcom. El personatge de Lorena en Aida ens demostra que a través de les 

dones joves i atractives s‘aconsegueix posar de manifest l‘aura de la dona fatal al mig del 

serial. Lorena és el cas més clarivident ja que, a banda de representar-se com una jove 

ingènua aparentment i amb un cos juvenil, en constant canvi, ens permet entendre 

l‘evolució d‘un personatge que passa de ser una lolita a una consolidada dona fatal. També 

el cas de Carlota Rivas en La que se avecina ens serveix per il·lustrar aquesta categoria ja que 

es tracta d‘una xiqueta de tan sols sis anys que ja apunta maneres de dona fatal, mostrant-se 

a la vegada com una futura devoradora d‘homes i una fashion victim en potencia.  
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Probablement siga la representació de la lolita una de les representacions més fidels 

de la dona fatal a la sitcom. Com ens demostra el cas paradigmàtic de Lorena, la lolita és 

capaç de combinar la seva personalitat maquiavèl·lica i interessada amb les relacions socials 

més dolces i ingènues; tot això, unit a la sensibilitat que desperta una jove atractiva i 

seductora genera un còctel explosiu capaç de seduir tots els homes del seu voltant.  

 

Cal destacar la importància que assumeixen les fatals adultes en la representació de 

l‘estereotip al serial humorístic. Es tracta de representar el caràcter de la dona fatal 

desvinculat de la seva atracció física que ha estat en decadència degut al pas dels anys. Els 

personatges adults que fomenten l‘aparició de la dona fatal a la sitcom solen caracteritzar-se 

per haver estat vedettes reconegudes, ballarines i cantants de cabaret que, en la seva època, 

foren autèntiques devoradores d‘homes i que, en l‘actualitat i degut al pas dels anys, ja no 

gaudeixen d‘eixa aura seductora que les acompanyava i es veuen condemnades a ocupar un 

segon lloc en la lluita per la seducció i la provocació als homes. Tant el personatge 

d‘Eugènia com el d‘Estela Reynols representen a la perfecció aquesta mutació de 

l‘estereotip. Encara que Estela manté un físic acceptable i per aquest motiu l‘hem 

considerada una autèntica dona fatal, ambdues enyoren aquells anys de triomf carnal, de 

luxes i comoditats aconseguides desprès de seduir els homes poderosos que les rodejaven.  

 

Es tracta de la representació de la nostàlgia de la pròpia dona fatal. La dona fatal vol 

ser sempre dona fatal i quan els estralls dels anys fan mossa en elles es senten desvirtuades, 

indefenses i sense saber massa bé que fer amb la seva vida. Per aquest motiu la dona fatal 

adulta apareix com a fracassada. És una manera senzilla de representar el càstig de la dona 

fatal que, desprès d‘haver fet malbé el seu entorn queda renegada a una vida de càstig, 

perdent l‘aura seductora que l‘havia acompanyada en la seva carrera de vida. És 

probablement aquesta representació de l‘estereotip la que millor representa un missatge 

moralista i educatiu. A més, aquestes dones fatals adultes són ridícules, ningú les pren amb 

seriositat quan actuen com a vilanes autèntiques i generes riures i mofes al seu voltant.  

 

En definitiva, hem pogut observar que la dona fatal continua viva al producte 

televisiu, en concret a la sitcom espanyola. Es tracta d‘un estereotip que, per la seva tradició 

històrica i cultural resulta molt fàcil d‘identificar i fàcilment acceptable per part de 

l‘audiència. A més, es tracta d‘un estereotip que ha transvasat les barreres de totes les 
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manifestacions culturals, motiu pel qual el procés intertextual que faça referència a 

qualsevol aparició anterior resulta senzill i reeixit. Però, la verdadera importància de la 

presència de l‘estereotip a la sitcom recau en la possibilitat de ridiculitzar aquesta imatge 

perversa i malvada de la dona i convertir-la en un reflex de la burla i la sàtira. Portant 

l‘essència de la dona fatal al serial humorístic ens trobem amb un procés de crítica directa a, 

per una part, aquest tipus de perfil femení i, en segon lloc, a la pròpia tradició 

discriminatòria que ha alimentat la presència d‘aquesta imatge en els productes culturals de 

totes les arts i disciplines.  

 

 

VII.5.1. La representació de la dona fatal a la sitcom des del punt de vista del 
gènere.  

 
 

Si contemplem la presència de la dona fatal a la sitcom des del punt de vista del 

gènere observem una clara tendència a la seva ridiculització. La història de l‘estereotip de la 

dona fatal està vinculada amb una aura de misogínia (originària fonamentalment al segle 

XIX que donà pas a la literatura romàntica), que posteriorment es va convertir en un reflex 

del masclisme i de la dominació de l‘home al front de la producció cultural. La dona fatal, 

malgrat representar una debilitat masculina vinculava les dones amb la maldat més extrema 

i les representava socialment com a mostres devoradors d‘homes, caçafortunes i seductores 

sens escrúpols. Durant molts anys, i degut al recolzament de la Indústria Cultural, la dona 

seductora que feia malbé els homes suposava una de les vinculacions negatives de gènere.  

 

La seva presència en l‘actualitat pot semblar, a priori, contradictòria en tant en quant 

no va en concordança amb les polítiques d‘igualtat i la lluita per la no discriminació de les 

dones. El reflectir una imatge d‘una dona materialista, de contingut cultural escàs, 

superficial i amb l‘únic interès d‘aconseguir una posició acomodada en la societat, suposa 

un procés de denigració cultural a través del qual l‘imaginari col.lectiu referit a la dona es 

sent notablement afectat.  

 



La representació de la dona fatal a la sitcom espanyola 

 355 

Segons les conclusions de l‘Institut de la Dona (2008)58 en el seu estudi envers la 

imatge femenina a la televisió, les sitcom contribueixen a reforçar les desigualtats entre 

homes i dones. Reserven els espais d‘èxit i treball als homes i associen els sentiments i les 

relacions personals a la dona. L‘home sol ser qui desencadena el conflicte mentre que la 

dona sol ser la causant d‘aquest o bé no adquireix massa interès en la trama. Aquestes 

conclusions de l‘estudi de l‘Institut de la Dona referides a l‘any 2008 permeten encasellar 

l‘estereotip de la dona fatal al mig d‘aquesta tendència. La dona fatal és, per tant, una dona 

que lluny de gaudir d‘una posició notable professionalment i sense cap semblant 

triomfador, genera conflictes als homes –destinats a vetllar pel seu èxit empresarial/laboral 

i per la sustentació dels pilars fonamentals de la societat- i està destinada a viure baix la seva 

ombra. Per aquest motiu, les noves dones fatals del serial necessiten de les seves armes de 

seducció per aconseguir un lloc en les altes esferes socials, puig que la pròpia narrativa que 

la sustenta li impedeix triomfar per ella mateixa.  

 

Aquesta afirmació que deriva de les conclusions dels estudis de l‘ Institut de la Dona 

situa l‘estereotip de la dona fatal en una posició de desigualtat font a l‘home. Com afirma 

Elena Galán (2007) en La imagen social de la mujer en las series de ficción: ―Las series dramáticas 

integran verdaderos discursos de realidad y estan formadas por pequeños fragmentos que 

pretenden constituirse como un espejo de la misma, ya que transmiten modelos de 

conducta, prejuicios, valores y toda una serie de comportamientos sociales‖  

 

La realitat que es pot desprendre de la representació de la dona fatal a la sitcom és 

capaç de reflectir un imaginari carregat de prejudicis i valors sexistes que desvinculen la 

imatge femenina del concepte d‘igualtat i la situen en una posició infravalorada respecte als 

homes. La dona que necessita seduir a l‘home per a extraure el seu propi benefici és, al cap 

i a la fi, una dona subordinada a ell, sense possibilitat d‘ascendir per ella mateixa, sense 

opcions de triomf i llibertat en el conglomerat social.  

 

A banda, amb les noves vinculacions de la dona fatal amb estètiques de devoradora 

d‘homes, materialista i consumista, se‘ns representa tot un conjunt d‘implicacions sexistes 

que mostren l‘essència de la dona com un ésser sense aspiracions professionals, sense 

capacitats suficients per aconseguir triomfar en la vida per ella mateixa.  

                                            
58 Instituto de la Mujer (2008): ―Observatorio de la imagen de las mujeres‖. Informes, 2008.  



Capítol VII 

 356 

 

Vist des d‘aquest punt de vista, la dona fatal suposaria, en efecte, un clixé negatiu 

que al manifestar-se en el producte televisiu afavoreix la desigualtat entre sexes i 

contribueix a la subordinació de la dona. Però no podem oblidar que estem parlant de la 

representació de la dona fatal al mig del serial humorístic, la comèdia de situació que, com 

el seu propi nom indica, és una comèdia del dia a dia, una comèdia de la quotidianitat de 

l‘individu. 

 

Si entenem que la sitcom pretén ridiculitzar el món quotidià amb la intenció de fer 

sàtira dels problemes diaris i les conductes naturals, ens trobem amb que la dona fatal seria 

un personatge existent en el mon reial del qual la narració audiovisual en fa una caricatura. 

Estaríem, per tant, front al reflex d‘una realitat que es manté desequilibrada entre homes i 

dones que es reflexa en la televisió local. Ara bé, si entenem que la societat no és com se‘ns 

representa en les sitcom i que aquestes es dediquen a reflectir escenes, prejudicis i 

valoracions que no van en concordança amb la societat i que advoquen per la subordinació 

de la dona, ens trobem davant un cas de contribució a la desigualtat entre sexes.  

 

Desprès de l‘anàlisi realitzat observem que la representació formal de l‘estereotip de 

la dona fatal en les sitcom espanyoles no suposaria un problema per a la igualtat de gèneres 

puig que la dona fatal s‘utilitza per a ser ridiculitzada i per a fer burla d‘ella. La sitcom, per 

tant, es riu del caràcter pervers de la dona fatal i la mostra com un ésser ridícul, que 

desentona en l‘harmonia quotidiana del barri i que no és acceptada per la seva conducta. A 

més, puig que totes les dones fatals detectades acaben sense trobar l‘èxit- excepte el 

personatge de Lorena en Aida, que aconsegueix triomfar a costa de la seva personalitat 

fatal- podem entendre que el seu desenllaç actua a mode de càstig per la seva conducta 

inadequada. La dona fatal al serial representa, per tant, una sàtira de les dones fatals 

tradicionals, una burla a la dona maquiavèl·lica i cruel que, en l‘actualitat, no aconsegueix 

triomfar amb la utilització de les armes de la femme fatale més tradicional.  

 

Ara bé, encara que l‘aparició de la dona fatal a la sitcom es considerada –des del punt 

de vista del nostre estudi- com una sàtira a l‘estereotip clàssic i una manera de riure‘s d‘una 

imatge estereotípica que no té cabuda en la sitcom –i menys encara en la realitat- existeixen 

certes vinculacions nascudes de la sitcom que podem aportar una connotació negativa des 
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del punt de vista de gènere. Es tracta de l‘aproximació de l‘estereotip de la dona fatal a 

l‘estètica de la devoradora d‘homes i la fashion victim. Ambdues tendències adquireixen 

importància i solen caracteritzar a la majoria de les dones fatals analitzades. Aproximar la 

dona fatal amb la imatge d‘una devoradora d‘homes vulgar i ravalera afecta a l‘imaginari 

social referit a la dona, ja que contribueix a denigrar la imatge femenina representant-la com 

una dona sense escrúpols, obsessionada amb els homes i amb baixa dignitat. Pel que fa a 

l‘aproximació de la dona fatal a les més autèntiques fashion victims ens trobem en un 

paradigma similar, en aquest cas, una representació de la dona més materialista, consumista 

i superficial, centrada en la seva imatge física, solament interessada per les coses tangibles, 

sense més aspiracions en la vida que l‘aparença i el consum. Aquesta segona vinculació –tot 

i tindre certa relació amb les tendències socials actuals- acosta l‘estereotip de la dona fatal al 

món de la superficialitat i contribueix a reflectir una imatge femenina denigrada, gelada i 

irreal de la dona de l‘actualitat.  

 

Per tant, podem afirmar que la utilització de la imatge de la dona fatal en les sitcom 

analitzades no suposa, a priori, una denigració de la imatge femenina. Més bé es dedica a 

ridiculitzar i fer burla d‘un estereotip que en l‘actualitat es presenta com a ridícul i sense 

sentit i, per aquest motiu, la pròpia narrativa audiovisual s‘encarrega de dotar-lo d‘un 

context caricaturesc i castigat, per a posar en evidència la incongruència de la seva presència 

en l‘actualitat.  

 

No obstant això, no podem passar per alt les vinculacions que deriven de la 

presència de la dona fatal a la sitcom i l‘aproximació d‘aquest a estètiques com la devoradora 

d‘homes o la fashion victim, ambdues conductes estereotípiques que contribueixen a mostrar 

una dona materialista i sense formació, abdicada a mendigar el seu èxit, consumista, egoista 

i cobdiciosa, àvara i interessada. Aquesta relació de l‘estereotip formal de la dona fatal amb 

els imaginaris comentats suposa, per tant, un fet notablement denigrant que influeix en la 

construcció col.lectiva de la imatge de gènere i afecta directament a la consciencia global  

que dona sentit i defineix d‘idiosincràsia femenina.  
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CAPITOL VIII:  

L’ARRIBADA DE LA DONA FATAL A LA PUBLICITAT 

 
 

La publicidad no es un reflejo del mundo, sino que tiene la 

capacidad de transformar el mundo y la realidad cotidiana 

de las personas, que articulan, cada vez más, su identidad 

a través del consumo de ciertos objetos y productos. 

[Habermas,1981] 

 

 
 

VIII.1. LA INTERTEXTUALITAT COM A FENOMEN TRANSVASSADOR DE 

CONTINGUTS CULTURALS 

 

La intertextualitat és un concepte introduït durant la primera meitat del segle XX 

pel teòric Bajtín per fer referència al que fins al moment s‘anomenava influència o font en la 

teoria de la literatura. Quan parlem d‘intertextualitat ens aproximem a la realitat dels textos 

que fan referència a premisses prèvies ja conegudes pel receptor del nou text, bé 

identificables, bé suggeridores. El procés tradicional de citació ja fa ressò del que constituirà 

tot el conglomerat de la intertextualitat en la cultura contemporània i suposa el primer tret 

significatiu de la contaminació entre textos. No obstant això, la ―contaminació‖ o 

intercambiabilitat de continguts a la que fem referència no solament ha optat per la cita 

com a possibilitat textual. Més enllà, la intertextualitat ha assumit formats i motivacions 

cada vegada més persistents, fins i tot, aplegant a la duplicació formal de continguts, 

formats i imaginaris culturals que s‘han evocat al llarg de les manifestacions culturals més 

contemporànies. No es tracta de plagiar, sinó d‘enriquir els nous textos. Segons explica el 

teòric francès Genette, la intertextualitat es definiria com: 
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Una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, 

idéticamente y frecuentemente, como la presència efectiva de un 

texto en otro. Su forma más explícita y literal es la cita (con comillas, 

con o sin referencia precisa)... El plagio, que es una copia no 

declarada pero literal... La alusión, es decir, un enunciado cuya plena 

comprensión supone la percepción de su relación con otro 

enunciado al que remite necesariamente tal o cual de sus inflexiones, 

no perceptible de otro modo (Genette, 1989:28).  

La intertextualitat, per tant, és la relació que s‘estableix entre els textos. Roland 

Barthes, crític literari, ho explica així :  

Tot text és un intertext; altres textos hi són presents; en estrats 

variables, sota formes més o menys apreciables; els textos de la 

cultura anterior i els de la cultura que l‘envolta; tot text és un teixit 

nou de citacions anteriors. [...] La intertextualitat, condició de 

qualsevol text, sigui el que sigui, no es redueix, com és evident, a un 

problema de fonts o d‘influències; l‘intertext és un camp general de 

fórmules anònimes, l‘origen de les quals és difícil de localitzar, de 

citacions inconscients o automàtiques, presentades sense posar entre 

cometes (Barthes,2002:327). 

Barthes ens diu que: "l'obra mai no és completament insignificant, com tampoc no 

és completament clara; per dir-ho d'una altra manera, té un sentit en suspens" (2002:341). 

De fet, segons el teòric francès, tota obra és un ample signe el significat del qual només es 

pot establir per mitjà de la seva descomposició estructural. D'açí s'originen alguns dels 

fonaments teòrics des dels quals Todorov (1981) i sobretot Kristeva  (1978) desenvolupen 

el concepte d'intertextualitat, que l'entenen com una mena de mosaic de cites. Un concepte 

que, amb Genette, es defineix com ―la relació més o menys explícita de co-presència entre 

dos o més textos‖ (2005:77). 

De les definicions que hem plantejat podem extraure que el concepte d' 

intertextualitat està directament relacionat amb l‘estudi de les influencies, ja que el fet 

d‘adoptar d‘altres generes determinats aspectes per adaptar-los a nous textos o gèneres, és 
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sense lloc a dubte, un recurs que implica la influencia de la influencia (probablement, 

l‘autor que es nodreix d‘altres gèneres o temes per aportar-los a la seva obra serà font 

d‘influència per a un posterior, a l‘igual que el text que l‘original ha utilitzat també haurà 

estat inspirat o influenciat en un saber previ).  

 

La primera persona que analitza aquest tipus de textualitat és Bajtín (1989) que 

entén la novel·la com una recreació i elaboració de llenguatges aliens, es a dir, que les 

novel·les també s‘alimenten d‘altres llenguatges que no li són propis, com el llenguatge del 

carrer o el saber de les cultures. El cinema, amb freqüència també es composa de grans 

dosis d‘intertextualitat. Cal dir, doncs, que el cinema és la primera art que té la capacitat de 

generar un producte com a pur intertext, com és el cas de l‘adaptació de novel·les al cinema. 

Aquest fet tindrà gran rellevància en el cinema negre dels anys quaranta i cinquanta, quan es 

posen de moda les adaptacions cinematogràfiques de les novel·les de segles anteriors.  

 

El fenomen intertextual juga amb la mescla de repeticions a través de relacions, 

motiu pel qual és de vital importància tenir en compte què és el que es repeteix entre dues 

obres, és a dir, si es repeteixen símbols i emblemes (personatges, situacions, paisatges...) o 

bé si el que es repeteix són les regles estructurals. Una altra manera d‘entendre la 

intertextualitat és diferenciant entre el text-font i el text-desti. En aquest cas, trobarem 

intertextualitat endògena si els dos textos pertanyen al mateix gènere i exògena quan el text 

destí es servisca d‘altres generes distints al seu (Rodríguez Ferrándiz i Mora, 2006). 

Un altre aspecte que ens sembla interessant citar breument és el grau amb el que la 

intertextualitat es repeteix en dos textos. Òbviament, aquest grau d‘apropiació o repetició 

mai podrà ser íntegre, ja que en el cas, es tractaria d‘una descarada i pura còpia del text-

font. 

 

 Entenent, doncs la intertextualitat com un concepte que contamina les peces 

artístiques de sabers previs ja establerts en la societat, que produeixen l‘efecte record a l‘hora 

que la predisposició psicològica natural front al nou missatge. Cal tenir en compte que no 

pretenem fer un anàlisi exhaustiu de la intertextualitat característica de cada peça 

publicitària, sinó que la nostra intenció és configurar un panorama general que aporta 

continuïtat al desenvolupament de l‘estereotip de dona fatal i ens aproxima a la manera en 
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que a dia d‘avui, la publicitat continua transmetent canons sexistes i poc adequats, fruit de 

l‘herència cultural de la qual gaudeix. 

 

 L‘aproximació que hem realitzat envers el concepte d'intertextualitat ha estat fruit 

de l‘interès per emmarcar aquest capítol en la lògica industrial-cultural del mite de la dona 

fatal. Entenent la intertextualitat com un concepte que contamina les peces artístiques de 

qualsevol àmbit, podem entendre també el tipus de relacions que s‘estableixen entre les 

obres que configuraren l‘anàlisi anterior (literàries, pictòriques, cinematogràfiques i/o 

televisives) i les obres que a continuació presentarem, derivades de l‘activitat publicitària. 

L‘objectiu no és altre que configurar un panorama general que aporta continuïtat al 

desenvolupament de l‘estereotip de la dona fatal i ens aproxima a la manera en que a dia 

d‘avui, la publicitat continua transmetent cànons estilístics, fruit de l‘herència cultural de la 

qual gaudeix. 

 

VIII.1.1. Relacions intertextuals bàsiques: El cicle intertextual 

 

Amb la intenció de plantejar un cicle intertextual que demostre com els diferents 

gèneres s‘interalimenten entre sí i generen un panorama de relacions en la temàtica i les 

característiques de les obres, hem intentat construir un cicle que reflexa les relacions entre 

peces de les mostres seleccionades.  Volem posar de manifest que, entre literatura, pintura, 

cinema i televisió existeixen una sèrie de vincles que es repeteixen a través de les obres i del 

temps. Aquestos vincles contribueixen a la consolidació d‘idees, estils, tòpics i temàtiques, i, 

per tant, contribueixen també a la consolidació d‘estereotips transmesos en les corrents 

culturals artístiques.  

 

Hem dividit en quatre blocs fonamentals les relacions intertextuals entre gèneres, 

per veure quins són els gèneres que més interactuen en la creació i difusió del contingut i, 

per comprovar, quines són les facilitats logístiques de cada gènere, que permeten una 

correcta apropiació dels sabers previs.  
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VIII.1.1.1.Relacions intertextuals entre la literatura i la pintura: 

 

Tant la literatura com la pintura que han estat fonts primàries d‘aquest treball 

mostra gaudeixen d‘una relació espai-temporal evident. Ambdues àmbits artístics ressalten 

per tenir lloc al mig del segle XIX (amb peces anteriors i posteriors). La relació directa de la 

literatura i la pintura no és massa evident. Així i tot, si indaguem una mica en les relacions 

bàsiques intertextuals, observarem que la pintura, en molts casos, es nodreix dels 

personatges de les obres literàries romàntiques (bé per encàrrecs personals, bé per contacte 

entre artistes). D‘aquesta manera, vegem que el ressorgiment del referent clàssic i mitològic 

accentua les relacions entre els gèneres, ja que es pretèn posar de manifest aquells 

personatges femenins que semblaven oblidats en la tradició més clàssica. Els exemples més 

evidents de la intertextualitat entre literatura i pintura són els següents: 

 

 La belle damme sans merci (Keats, 1819) es veu representat en el quadre amb el mateix 

nom, pintat per Waterhouse, l‘any 1893. En el poema, podem detectar la presència d‘una 

Lamia que sedueix als homes que s‘acosten, oferint-los tot l‘amor i la felicitat del món, per 

acabar finalment, atrapant-los en el seu espai natural. L‘obra de Waterhouse recrea un 

passatge del poema, al representar aquest personatge femení en el moment de la seducció a 

un cavaller. Les característiques físiques entre el personatge literari i el pictòric són similar, 

Keats (1819) en parla de : ―Una dama en los prados, llena de belleza, una niña de las hadas. Su pelo 

era largo, su caminar ligero. Y sus ojos salvajes (…)La senté en mi corcel trotador (…) ella a mi lado se 

recostñ y cantñ…”. Vegem com, al quadre de Waterhouse, es recrea aquesta mateixa escena, 

mostrant una dona bella, seguint les característiques que citava Keats, junt a un cavaller al 

qual li canta per seguir-lo. L‘expressió en el rostre del personatge del quadre s‘entrellaça 

directament en les característiques físiques de la Lamia del poema de Keats, aportant-nos la 

primera constant de les relacions intertextuals entre la literatura i la pintura romàntica.  

 

Un altre exemple d‘aquestes relacions intertextuals el trobem entre la novel·la 

d‘Émile Zola, Naná (1840) i el quadre amb el mateix títol de Manet (1877). Òbviament, per 

la relació temporal, és la pintura la que s‘alimenta de la literatura. En el quadre de Manet 

trobem la representació icònica d‘aquella dona ―…alta, esvelta i rossa, amb cos jove i pell blanca; 

Orgullosa i manipuladora i a l’hora irresistible...”. El quadre que Manet va pintar fent al·lusió a 

aquesta dona fatal de la literatura naturalista va estar utilitzat anys després en les edicions 
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del llibre, tret que significa la contingència entre literatura i pintura, la interrelació total del 

contingut i que, a l‘hora, ens dona pistes envers l‘explotació industrial-cultural dels 

continguts estandaritzats.  

 

També podem destacar la relació intertextual entre el poema Phaedra de Swinburne 

(1866) i el quadre que va pintar Alexandre Cabanel a l‘any 1880. Malgrat que aquest quadre 

no forma part de la nostra mostra inicial, és una prova més de com la pintura va anar 

nodrint-se d‘aquelles realitats literàries que ja copsaven l‘àmbit cultural. El cas de Phaedra, 

en concret, va més enllà de les relacions intertextuals platejades en aquest treball, ja que des 

de l‘època clàssica, amb les tragèdies gregues d‘ Eurípides, existeixen manifestacions 

literàries que fan ressò d‘aquest personatge.  

 

La història de Salomé (Wilde, 1891) va estar reproduïda en els quadres romàntics fins 

la sacietat. Artistes com Lévy-Dhurmer (1896), Franz von Bayros (1900) o el posterior 

expressionista Munch (1903-1905) i el simbolista Klimt (1901-1909) van explotar la imatge 

d‘una Salomé perversa i seductora, en moltes ocasions representada junt al cap decapitat de 

Joan Baptista.  

 

En alguns casos, les relacions intertextuals no són tan evidents, però malgrat això 

donen coherència a una relació prèvia entre els sabers. És el cas del quadre Eva de Lévy-

Dhurmer (1896) en el que sembla que la representació de la cabellera del personatge es 

relaciona amb Baudelaire. Lévy-Dhurmer, a la manera baudeleriana fa especial èmfasi de la 

bellesa de la cabellera que cobreix púdicament a aquesta Eva (Bornay, 1990:69). Pensem 

que Lévy-Dhurmer va intentar reflectir en els cabells d‘Eva, la imatge d‘aquella Jeane de la 

que Baudelaire ens parlava als seu poemari Las flores del mal (1857). 

 

Hem comentat els exemples més evidents d' intertextualitat entre la literatura i la 

pintura analitzada però existeixen altres relacions intertextuals que denoten la presència 

d‘aquesta interrelació entre obres. Es tracta de les vinculacions amb referents mitològics o 

religiosos. És evident que aquelles obres on la figura d‘una Eva o Salomé o bé una 

representació de Judith o d’Helena de Troya s‘alimenten d‘un saber previ que, malgrat no tenir 

les seves arrels directes en la literatura romàntica, es relacionen amb aquesta fruit de la 

rellevància que aquesta temàtica va suposar en el període romàntic i posterior de la 
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literatura. Per tant, podem observar que la contaminació entre textos no solament es 

manifesta en la representació formal dels continguts més representatius. Al contrari, 

l‘al·lusió –directa o indirecta- a un referent (a saber, mitològic o religiòs) ja suposa en sí 

mateixa una contaminació, un procés arxitextual que posa de manifest la relació 

genèrica/temporal entre els textos (Rodríguez Ferrándiz i Mora, 2006). 

 
 

VIII.1.1.2.Relacions intertextuals entre la literatura i el cinema: 

 

La relació intertextual entre la literatura analitzada el posterior film noir que hem 

analitzat és una relació basada en l‘evidència, ja que són moltes les obres literàries que van 

causar impacte entre els directors de cinema negre. Algun d‘eixos exemple són les següents: 

 

La història de Carmen (Mérimée, 1847) va estar molt desenvolupat a la gran 

pantalla. L‘exemple més evident el trobem a la pel·lícula Carmen (Ernst Lubitsch, 1918) on 

Theda Bara representa el fatalisme exòtic que caracteritzava al personatge de Mérimée. 

Altres directors de cinema van explotar aquesta obra romàntica, com Otto Preminger 

(Carmen Jones, 1954) o Charles Vídor (Los amores de Carmen, 1948). La història del personatge 

Carmen és probablement, el relat més estandaritzat entre gèneres, a l‘hora que l‘exemple 

més clarivident de la intertextualitat, ja que ha esta portat a l‘òpera per Georges Bizet 

(1875) i adaptada al cinema modern per Carlos Saura (1893), amb Laura del Sol com a 

protagonista i per Vicente Aranda (2003), amb la interpretació de Paz Vega. Fins i tot, 

recentment, la imatge de Salomé ha estat extrapolada al món de la dansa (Sara Baras, 2009).  

Madame Bovary (Flaubert, 1857) també suposa un exemple de la intertextualitat entre la 

literatura i el cinema. L‘obra ha estat duta al cinema en diverses ocasions, destacant la 

pel·lícula amb el mateix títol de Jean Renoir (1933). Caldria mencionar que Jean Renoir ha 

estat un especialista en l‘adaptació d‘obres literàries al cinema negre, ja que també va dirigir 

la pel·lícula Naná al 1926, tot i basant-se en la novel·la d‘Émile Zola.  

 

Un exemple representatiu és el cas de Las diabólicas (D‘Aurevilly, 1874) que va ser 

dut a la gran pantalla per Henri-Georges Clouzot l‘any 1955, on cal destacar l‘actuació de 

Simone Signoret com una dona fatal consagrada en la tradició cinematogràfica.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet
http://es.wikipedia.org/wiki/1875
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També Greta Garbo a l‘any 1927 va interpretar el personatge d' Ana Karenina 

(Tolstoi, 1877) en una adaptació d‘Edmund Goulding.  L‘actriu  Rita Hayworth va 

representar el fatalisme del mític personatge Salomé, consolidant un cicle intertextual entre 

la literatura romàntic, la pintura i el film noir. Ho va fer a l‘any 1953 en la pel·lícula del 

mateix nom dirigida per William Dieterle. Posteriorment, el personatge de Salomé va dur-se 

al món de l‘òpera, de la mà del compositor Richard Strauss l‘any 1905. També Casa de 

muñecas (Ibsen, 1879) es va adaptar a la gran pantalla l‘any 1944 de la mà de Harald Braun. 

Aquest director va adaptar la novel·la d‘Ibsen baix el títol de Nora (fent al·lusió al 

personatge fatal femení de l‘obra). 

 

La relació entre literatura i cinema és, tal vegada, la relació que més evidència la 

intertextualitat entre gèneres. L‘èxit de les novel·les romàntiques va ser vist pels directors 

de cinema com un clixé ja establert que es podia desenvolupar amb èxit en la gran pantalla. 

La imatge d‘una dona fatal en el cinema no feia més que anar estereotipant una manera de 

veure l‘acció femenina i, a l‘hora, amb la utilització del propi estereotip, a la gran pantalla es 

van obrir les portes al que seria la consolidació d‘un procés d‘estandarització que no feia 

més que repetir aquells clixés que havien tingut gran ressò en èpoques anteriors. 

 

VIII.1.1.3.Relacions intertextuals entre pintura i cinema: 

 

No existeix evidència de la contaminació entre pintura i cinema. Aquest fet deriva 

de la gran vinculació entre la literatura i la pintura i la literatura amb el cinema. Trobem, 

doncs, que la literatura és una font de saber previ del qual es beneficia la pintura i el 

cinema, aportant-los trames, idees i personatges ja desenvolupats i de fàcil acceptació en les 

altres dos arts.  

 

Òbviament, per al cinema és més senzill recórrer a la literatura, ja que d‘aquesta 

manera ja estan descrits els personatges i els guions i l‘adaptació és molt senzilla.  

Podem, dir, per tant, que la pintura no és més que un punt de passada, un trampolí que 

reforça els continguts literaris dels quals, posteriorment, s‘apropiarà el cinema.  

 

Podem observar, doncs, que les relacions entre gèneres i la contaminació que aquest 

contacte produeix en els nous imaginaris artístics és patent i que la repetició de l‘estereotip 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harald_Braun&action=edit&redlink=1
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fatal s‘aprecia al llarg de la tradició artística mencionada. Ara bé, hem d‘incloure, en aquest 

recorregut intertextual de manifestacions culturals la importància de la televisió i la 

publicitat, puig que suposen la continuació d‘un procés evolutiu del personatge fatal i 

l‘estandarització de la seva imatge.  

 

Volem fer veure com tota aquesta contaminació entre literatura i cinema, tot 

l‘entramat que conté la figura de la dona fatal a la tradició literària, icònica i cinematogràfica 

es condensa en un final comercial on l‘estereotip en qüestió continua manifestant-se tot 

seguint els patrons que les disciplines artístiques prèvies li han suscitat.  

  

VIII.1.1.4.La importància de la dona fatal televisiva: De l’antagonisme a la sàtira 

 

Amb l‘arribada de la televisió, la dona fatal ja s‘entén com un estereotip sòlid, amb 

presència i caràcter evident que es converteix en una icona més de les disposicions 

narratives. Hem pogut observar als capítols previs que les telenovel·les manipulen 

l‘estereotip heretat del cinema i l‘adapten al seu caràcter serialitzat, donant-li un grau més de 

protagonisme indispensable en qualsevol manifestació televisiva. Així doncs, hem vist com  

la telenovel·la aporta a l‘estereotip el rol d‘antagonista, convertint la imatge fatal en un punt 

omnipresent en qualsevol manifestació i que suposa un dels pilars fonamentals en 

l‘estructura narrativa dels serials.  

 

La relació intertextual bàsica entre les dones fatals de les telenovel·les i les 

manifestacions prèvies no és massa abundant, ja que hem recalcat que la televisió dota al 

personatge d‘un nou caràcter, un grau més en la malícia fatal, que l‘aproximen a la posició 

d‘antagonista. No obstant això, podem parlar d‘una relació intertextual pel que fa a 

l‘essència fatal del personatge i al missatge moralitzador que es desprèn de la seva 

presència.  

 

A l‗igual que la literatura explotava la imatge fatal per a fer ressò de la maldat 

femenina al bell mig d‘un panorama misogin, les telenovel·les es nodreixen d‘aquest recurs 

moralitzador i l‘extrapolen al seu propi context, on la imatge de vilana antagonista actua 

com a eina educadora i reguladora d‘una moral basada en el cristianisme i que pretén 

transmetre l‘essència del càstig derivat de les males conductes fatals.  
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El cinema, per la seva part, aporta a les telenovel·les la imatge fatal duta al extrem i 

d‘ell s‘hereta la iconografia d‘una antagonista extremadament seductora, provocativa, on no 

caben les fatals senzilles ni benèvoles.  

 

La televisió, per tant, hereta algunes pautes estructurals de la tradició cultural de 

l‘estereotip pero suposa tot un avanç pel que fa a la posició d‘aquesta i al caràcter malèvol 

més letal. En el cas de les sitcom, l‘esteroetip s‘alimenta, en primer lloc, d‘aquelles dones 

fatals de telenovel·la, si ho analitzem des del punt de vista de la posta en escena. A més, les 

distorsiona i ridiculitza per donar-los cabuda en el si d‘un producte cultural humorística.  

 

Així doncs, la dona fatal de la sitcom, a pesar de desenvolupar-se en la petita pantalla 

–com és el cas de les telenovel·les- no suposa una herència directa amb les seves similars, 

sinó que presenta vincles heretats de la pròpia literatura. El cas més evident el trobem al 

relacionar la nova estètica resorgida en la sitcom –la devoradora d‘homes- amb el reflex de 

dones fatals literàries que eren descrites com autèntiques depredadores d‘homes, la 

insaciablitat de les quals era la característica més sòlida de la seva personalitat. La Carmen de 

Mérimée, per exemple, representa aquest tipus de dona fatal ja en el segle XIX, sent 

descrita per l‘autor com una dona d‘insaciable gana sexual, la qual busca en l‘home la 

possibilitat de gaudir del plaer carnal i, al mateix temps, deixar constància de la seva 

supremàcia carnal front a aquest. La devoradora d‘homes de la sitcom, per tant, respira 

d‘aquella ànsia carnal que caracteritzava a Carmen i posa de manifest el plaer pel plaer, com a 

objectiu vital de les fatals. No obstant això, aquesta relació no és pura si tenim present que, 

el caràcter humorístic de la sitcom pretèn ridiculitzar aquesta versió de la dona fatal més 

ardent.  
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VIII.2. LA RELACIÓ IMPLACABLE DE LA DONA FATAL 

CINEMATOGRÀFICA I LA PUBLICITAT. 

 

“Las chicas buenas van al cielo, las malas a todas partes”(Mae West) 

 

 

 La dona fatal continua viva. No va morir mentre fugia de la policia després d'un 

robatori. Tampoc va decidir desaparèixer després d'aconseguir el botí que li permetria la 

seva ascensió social. No va sucumbir a l'amor ni va deixar de costat els seus alts talons i els 

seus llavis carmí. La dona fatal, després d'aconseguir tots els objectius que es va proposar, 

va decidir continuar passejant airosa per l'imaginari cultural al llarg dels anys. Es va deixar 

retratar i va gaudir de les cançons pop rock que parlaven d'ella. Fou protagonista i amfitriona 

i, fins i tot, es va convertir en model publicitària. Eixa és la verdadera dona fatal: la que mai 

va desaparèixer, la persuasiva dona que contínua a hores d'ara, reflectint el seu caràcter fatal 

en qualsevol manifestació cultural, l'eterna seductora que, per la seva condició de fatal va 

arribar al cim de l‘èxit. 

 

 Seguint la frase de Mae West que dóna títol a aquest apartat, podem parlar del 

caràcter omnipresent del que ha gaudit l'estereotip de la dona fatal al llarg de la tradició 

cultural. Les xiques bones, sembla, es van quedar pel camí, van trobar el sentit de la seva 

vida i van passar a segon pla. Les roïnes, les fatals, van continuar donant guerra i van 

arribar a totes parts. Amb aquest petit homenatge a la que fou una de les grans dones fatals 

de les pantalles cinematogràfiques pretenem justificar el procés intertextual que ha patit 

l'estereotip de la dona fatal a través dels anys. Aquelles dones fatals del film noir, que van 

sorgir de l'adaptació d'un mite clàssic a la gran pantalla van acaparar pràcticament tota la 

producció cultural del moment i, una vegada esgotada aquella època d'esplendor 

cinematogràfica, es van mantenir fidels a la seva condició perseverant i seductora i van 

aconseguir enamorar i persuadir escriptors, directors de cinema, pintors, guionistes i, com 

no, publicitaris.  

 

La dona fatal contínua viva. És quelcom que no podem negar si tenim en compte la 

importància que adquireix aquest estereotip en les manifestacions culturals contemporànies. 

Tant en cinema com en literatura, la dona fatal ha acabat assimilant una personalitat pròpia.  



Capítol VIII 

 372 

Ha mantingut els estrictes paràmetres que la van configurar anys arrere però ha 

absorbit un caràcter nou, adaptant-se als temps que corren i a les noves necessitats socials. 

La publicitat, per la seva banda, a pesar del seu caràcter innovador, avantguardista i 

generador de tendències, s'ha mantingut fidel, en molts casos, als patrons clàssics que van 

permetre el naixement d'aquest estereotip. El ressorgir de la dona fatal en l'àmbit publicitari 

ha estat directament lligat a la tradició més clàssica de la dona fatal. Aquelles pin up’s 

cinematogràfiques que van conquistar ànimes als anys cinquanta s'han mantingut fèrries i 

constants en l'àmbit de la comunicació i s'han convertit en un emblema comunicatiu molt 

recurrent a l'hora de posar en pràctica l'art de la persuasió comercial. Si bé la persuasió i la 

seducció eren les seves característiques més essencials, la publicitat absorbeix de manera 

intertextual eixa persuasió i seducció consumada que caracteritza a les fatals i les reprodueix 

en les seves peces de maneres molt evidents, contaminant així les peces publicitàries i 

facilitant l'acceptació de la peça i la funció psicològica del record en els receptors.  

 

VIII.2.1. La dona fatal prescriptora:  

 
Una forma molt recorreguda de representar l'imaginari fatal cinematogràfic és a 

través de la còpia o representació literal de la imatge consagrada de la dona fatal. Es tracta 

d'utilitzar eixa representació ja explotada en el cinema com un clixé generador de venda 

que, al mateix temps, facilita gratament l'acceptació de la peça, perquè permet aproximar al 

receptor de la publicitat a un món prèviament conegut, a un personatge que altres vegades 

ja ha sigut digerit i assimilat.  

 

Destaquem un exemple fidel d'esta reproducció estètica amb funció prescriptora en 

la difusió publicitària de la imatge fatal de Marlene Dietrich. Aquesta actriu, que 

possiblement, suposa l'emblema per excel·lència de les fatals del film noir, apareix com 

prescriptora de productes relacionats amb la seva pròpia estètica fatal. Com podem 

observar en la imatge 1 de l‘annex II, Marlene es presenta amb l'estètica que la caracteritza, 

fumant un llarg cigarret i posada sobre un divan en una posició realment atractiva i 

seductora. El producte que s'anuncia va d'acord amb l'estètica que Marlene Dietrich va 

difondre en diverses pel·lícules, una estètica sensual i elegant, lluint uns llavis 

extremadament rojos i una postura que representa de forma exemplar la temptació i la 

seducció femenina. A més, el fet que anuncie uns cigarrets afavoreix la relació intertextual 
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prescriptora entre un personatge que usava el tabac com a ferramenta de seducció i una 

marca que pretén seduir-nos a través de la pròpia prescriptora. En la imatge II.2 la 

representació de Marlene com prescriptora es centra en el sector de la bellesa, un altre 

aspecte molt relacionat amb l'estètica fatal, en el qual la protagonista femenina prescriu l'ús 

de sabons Lux.  

 

Altres fatals protagonistes de pel·lícules noir van actuar com prescriptores de 

productes en la seva època d'esplendor artística. Observem la imatge II.3 en la que Bàrbara 

Stanwyck assumeix el rol prescriptor de cigarrets Chesterfield encarnant la imatge de Thelma 

en la pel·lícula El caso de Thelma Jordon (Robert Siodmak, 1950). En aquest film, que va ser un 

intent per reproduir novament l'èxit de Perdició (Billy Wilder, 1944), l'actriu assumeix 

novament el rol de dona fatal que perfectament havia encarnat en pel·lícules anteriors. 

 

Un altre exemple el trobem en la imatge II.4, en la que apareix una sensual Joan 

Crawford en el paper de Lane Bellamy dins de la pel·lícula Flamingo Road (Michael Curtiz, 

1949) en la que assumeix el paper de dona fatal després de ser apartada de l'home al qual 

estima per la seva condició social. Una vegada més, la prescripció de la dona fatal 

s'aproxima a un producte d'acord amb la seva estètica i torna a ser Chesterfield qui es nodreix 

d'esta estètica consagrada per a desenvolupar la seva campanya 

 

Dins d‘ aquest panorama de prescripció fatal, hem de destacar la imatge de Rita 

Hayworth com Gilda en la pel·lícula del mateix nom (Charles Vidor, 1946). Aquest 

personatge va suposar la consagració de la dona fatal en la gran pantalla i va obrir un 

període d'exaltació de la imatge seductora i cruel de la dona. L'estètica de Gilda va 

simbolitzar l'imaginari més sensual del fatalisme femení i li va donar el toc formal a la nova 

dona cinematogràfica Com podem observar, la imatge de Gilda com a prescriptora va 

assumir diversos sectors relacionats amb la seva estètica fatal. Des de sabons i maquillatges 

que contribuïen al foment de la bellesa i la sensualitat (imatge II.5 i II.6), passant per les 

mítiques campanyes de cigarrets Chesterfield (imatge II.7) en les quals altres col·legues fatals 

ja havien triomfat com prescriptores, fins a peces de campanyes de Coca-Cola (imatge II.8 i 

II.9). En totes elles, la bellesa natural de Rita es combina amb els elements més 

característics del seu fatalisme, a saber, els seus vestits negres, la condició de fumadora, uns 



Capítol VIII 

 374 

llavis extremadament rojos i sensuals passant per postures provocatives que evocaven 

escenes reconegudes de la pròpia pel·lícula.  

 

A pesar que la prescripció publicitària de dones fatals va resultar un èxit comercial 

en l'època coetània en què van triomfar en la gran pantalla, la seva funció com a 

presentadores de productes i l'ús de la seva seducció per a persuadir el consumidor final no 

van acabar en eixa època. En l'actualitat, la imatge d'eixes fatals de pel·lícula continua sent 

un clixé molt útil a l'hora de persuadir el públic. Paradoxalment, les dones fatals en 

publicitat no són apreciades des del fatalisme ni la perversitat, sinó que gaudeixen del poder 

persuasiu necessari per a comunicar els missatges d'una manera subtil però letal, és a dir, 

camuflen el caràcter pervers i cruel que defenien en els seus papers cinematogràfics per 

ressaltar i abanderar una seducció femenina nata, un poder d'atracció innegable al qual 

ningú pot resistir-se, en definitiva, una persuasió que s'allunya del caràcter maquiavèl·lic i 

cruel de l'estereotip cinematogràfic per a endinsar-se en el món de la persuasió de públics i 

l'èxit publicitari. Un bon exemple el trobem en una peça contemporània (1999) de Four 

Roses (imatge II.10) en la que es recupera la imatge de Marlene Dietrich extreta d'un 

fotograma retocat de pel·lícula o en l'anunci de la cadena televisiva TCM (imatge II.11), en 

la que la imatge literal de Rita Hayworth en Gilda és el clixé fatal que dóna sentit a l'anunci, 

apareixent a mode de comparació amb la imatge d'una model actual que posa i vist seguint 

els patrons clàssics que es van difondre en la pel·lícula de Charles Vidor (1946). Cal 

destacar la peça publicitària d'una associació contra l'Alzheimer (imatge II.12) en la que 

novament es reprodueix literalment la imatge de Rita Hayworth en la pel·lícula Gilda.  

 

Veiem, en definitiva, que la dona fatal, que ho va ser en les pel·lícules i en els 

anuncis coetanis, ara ho continua sent com a record nostàlgic; en certa manera, com a 

senyal intertextual, desproveït de la perversitat dels papers que encarnaven en la pantalla 

(que molta gent ja no recorda). El que queda és l'estereotip, la fama de fatal, encara que 

s‘oblide el per què i el com eren fatals en els propis guions on van cultivar eixa fama. 
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VIII.2.2.Reproduccions d'escenes cinematogràfiques molt reconegudes 

 

La importància que adquireix la figura de la dona fatal en el film noir traspassa les 

barreres de la gran pantalla i es manifesta indistintament en altres suports en què aquest 

caràcter seductor i poderosament pervers reprèn significat. Una altra forma d'utilitzar la 

imatge estereotipada de la dona fatal sorgeix a través de la reproducció d'escenaris propis 

d'aquelles pel·lícules en què el personatge va consolidar el seu caràcter i la seva pròpia 

personalitat. Un exemple encertat d'aquest recurs intertextual apareix en les dos peces de la 

marca Dior (imatge II.13 i II.14) en les que es reprodueixen fotogrames de Lauren Bacall 

junt amb noves imatges de models contemporànies que ens acosten tant a l'estètica pròpia 

de la dona fatal com al seu context simbòlic a través de la postura que adquireixen, la seva 

estètica i la seva posició front a la càmera. Dior, que en aquest cas assumeix el rol d'emissor, 

busca reflectir en la seva marca el poder persuasiu que es va difondre a través de Lauren 

Bacall i per això recorre a la reproducció total de les escenes, generant així un cicle 

intertextual doble: d'una banda, amb la reproducció total de l'escena protagonitzada per 

Lauren Bacall i, en segon lloc, amb l'aproximació de la model actual a un imaginari que ha 

quedat reservat per a la dona fatal després de la seva consolidació gràcies al film noir.  

 

Val la pena fer una parada en la campanya de Mango (imatge II.15). Tal vegada siga 

aquest cas l'exemple més clar i contundent d'aquest apartat puig que reprodueix l'escena de 

la manera més fidel possible, tant quant a decorat com en estètica. La posició de la model, 

interpretada per una exuberant Claudia Schiffer és idèntica a una de les posicions que 

assumeix Rita Hayworth en Gilda, just en la seva actuació dins del bar, el moment clau de la 

pel·lícula en el què canta espectacularment Put the blame on Mame. Tant la seva roba com el 

paregut físic que presenta Claudia Schiffer amb l'actriu de Gilda permeten apreciar una 

escena extremadament fidel a la de la pel·lícula. En la segona imatge, (imatge II.16) la 

reproducció s'allunya d'una escena coneguda però ens aproxima a un saber popular com és 

el cas del bes. En aquest cas, encara que la vinculació directa entre Claudia Schiffer i alguna 

pel·lícula del film noir és inexistent, podem identificar eixe caràcter seductor fatal a través de 

la seva mirada, la seducció que desprèn i la seva posició en la composició. El bes intenta 

recrear una escena amb el famós actor Alain Delon, amb qui va compartir escenes d'amor i 

desamor en la pel·lícula Amors cèlebres (Michel Boisrond, 1961).  El tercer anunci de Mango 

(imatge II.17) del que també és protagonista Claudia Schiffer ens recorda, tant per la seva 
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posició com pel seu estil de vestir, a la mítica Brigitte Bardot, la qual va airejar el caràcter 

fatal femení en l'imaginari francès dels anys cinquanta i seixanta. La seva postura i la 

seguretat que d'ella es transmet ens permeten identificar eixe caràcter fatal que d'alguna 

manera s'aprecia en la composició. No obstant això, el fet més representatiu d'aquesta peça 

és l'existència d'uns quadres al fons en els quals es pot identificar, entre altres, la imatge 

d'una Bette Davis forta i seductora, mirant al front i que aparentment es troba a la 

reraguarda de la model protagonista.  

 

Hem de mencionar un cas híbrid entre la reproducció fidel d'escenes conegudes de 

cinema i l'ús de la dona fatal prescriptora. Tal com observem en l'anunci de Max Factor 

(imatge II.18), de nou Rita Hayworth assumeix el paper de prescriptora de productes de 

bellesa i seducció. No obstant això, en aquest cas, la publicitat no sols es nodreix i es 

beneficia del poder persuasiu de l'actriu sinó que es recolza en una de les escenes de la 

pel·lícula Gilda (en aquest cas, d'una escena en què Glenn Ford ajuda a Rita a llevar-se 

l'abric) com a recurs per a incentivar el missatge persuasiu fatal que es pretén transmetre.  

 

VIII.2.3.Reproduccions d'imaginaris associats 

 

Una de les herències més populars que ens queda de l'estètica femenina del film noir 

deriva de l'imaginari que es va generar al voltant de la imatge de dona dura, forta i perversa. 

Aquelles fatals del cinema, no sols es caracteritzaven per les seves males accions i els seus 

plans maquiavèl·lics per assolir els seus objectius sinó que van desenvolupar tot un 

imaginari al seu voltant, que es componia d'una moda concreta, un estil de vida concret i 

una sèrie d'hàbits, postures i l‘ús d'objectes personals concrets, els quals van acabar definint 

el que nosaltres anomenem l‘ imaginari fatal. D' aquesta manera, i seguint amb l'herència 

noir en la publicitat, ens trobem amb una sèrie de peces que citen intertextualment o fan 

al·lusió a algun d'aquestos aspectes directament vinculats amb l'estètica fatal. Es tracta, 

doncs, de la representació de dones fatals no consagrades en la gran pantalla però que, 

gràcies a l'ús d'aquestos elements caracteritzadors, són capaços d'evocar-nos al món del 

fatalisme femení i portar als públics a la percepció de l'imaginari fatal.  

 

La manera en què la publicitat es nodreix i absorbeix aquest imaginari fatal es pot 

observar a través de la reproducció de tres blocs estètics bàsics: la reproducció d'un 
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imaginari genèric, la reproducció d'una estètica cabaretera relacionada amb el paper de les 

dones fatals cinematogràfiques i la reproducció d'un imaginari exòtic que evoca la 

provocació, el misteri i el caràcter sensual d'aquelles fatals mítiques.  

 
 
Imaginaris genèrics 
 

Quan parlem d'imaginaris genèrics ens referim a l'ús publicitari d'aquells elements 

que estan directament vinculats a la imatge que van consolidar les dones fatals del cinema.  

Es tracta de la reproducció d'objectes, estils, postures o escenes que ens evoquen aquell 

món de seducció fatal i perversió provocativa que va caracteritzar al context de les dones 

fatals en la gran pantalla. Un bon exemple apareix en la peça de Dolce and Gabbana (imatge 

II. 19) en la qual, la cantant Madonna es mostra amb uns llavis roig carmí molt ben 

delimitats junt amb unes enormes ulleres de sol fosques, tot això, en contrast amb el ros 

platí del seu cabell i la posició que adquireix la cantant enfront de la càmera (des d'una 

mirada provocativa fins al fet d'acariciar suaument la comissura dels seus llavis) ens permet 

apreciar el caràcter fatal de la peça. L'anunci de Sminorff, per la seva banda, reprodueix una 

model atractiva que posa en primer pla i de front a la càmera. L'ús d'un barret fosc (objecte 

vinculat a l'estètica fatal) i la possessió d'una pistola amb què apunta al receptor de la peça 

ens acosta al caràcter més cruel de les dones fatals (imatge II. 20). En aquest cas, la 

reproducció de l'imaginari fatal no es refereix solament a la imatge seductora de la dona, 

sinó que va més enllà i evoca escenes de violència, que recorden la perversió fatal i la 

malícia continguda entre aquelles dones fatals cinematogràfiques. Per la seva banda, 

l'anunci de perfum To Covet (imatge II.21) fa referència a una de les característiques més 

vinculades a la dona fatal del cinema: l'ús de llargs guants negres per part de Sarah Jessica 

Parker ens transporta a un món anterior vinculat a la dona fatal a través de la seva posició, 

el seu cabells ondejant en l'aire i el paper que adquireixen estos guants foscos en contrast 

amb la tonalitat blanca del seu vestit. No podem obviar la relació directa entre esta peça 

publicitària i el fatalisme més actual que podem identificar en la imatge d'esta actriu en la 

sèrie Sexo en Nueva York.  
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Estètica cabaretera 
 

L'estètica cabaretera és, sens dubte, la representació in extremis del caràcter seductor 

de la dona fatal cinematogràfica. Mítiques com Rita Hayworth en Gilda o Marlene Dietrich 

en El ángel azul van desenvolupar aquesta estètica i van facilitar la seva associació amb 

l'imaginari fatal cinematogràfic. Es tracta de dones seductores i vestides amb un toc de 

provocació que ballen en bars i clubs destinats normalment als homes. Així, al mig d‘aquest 

ambient, es perfila el caràcter fatal i de forta personalitat d'estes fatals que, a través dels seus 

balls i cants eclipsaran als homes, els seduiran i aconseguiran així dur a terme els seus plans. 

La imatge de ballarina de cabaret és, tal vegada, la més vinculada amb el sexisme, perquè en 

ella la imatge femenina arriba a adquirir un caràcter d'objecte de desig.  

 

La manera en què la publicitat aireja esta estètica vinculada al film noir es pot apreciar 

en l'anunci de Camel (imatge II.22) en el qual una atractiva dona morena apareix en una 

posició realment provocativa, lluint calces calades i els llargs guants negres tan característics 

de les dones fatals mentre fuma un cigarret llarg. Aquesta dona ens recorda a aquelles 

ballarines de cabaret que amb vestits extremadament ajustats i sensuals es passejaven 

airoses fumant entre els homes mentre cantaven i ballaven seduint-los. La peça de colònia 

Varón Dandi (imatge II.23) també reprodueix la imatge d'aquelles mítiques cabareteres. 

L'acció de la dona de l'anunci ens recorda aquelles cambreres que amb les seves safates 

oferien als homes que freqüentaven els clubs cigarrets i purs perquè gaudiren de 

l'espectacle. Cal destacar l'anunci de Martini com la peça per excel·lència que ens evoca 

aquell imaginari cabareter que tant d'èxit va tenir en els anys d'esplendor del film noir. La 

peça (imatge II.24) ens mostra la imatge de la cabaretera per excel·lència, vinculada a la 

imatge dels clubs i bars de cabaret (observem que la dona apareix assentada sobre una gran 

copa) fent al·lusió a l'ús de barret i ulleres de sol com a objectes vinculats directament amb 

l'estètica que estem tractant. 

 
 
Estètica exòtica 
 

Una altra estètica que es relaciona amb la imatge de dona fatal cinematogràfica és 

l'exòtica. Es tracta d'una representació de la imatge femenina vinculada a móns 

extravagants i insòlits en els que la dona és protagonista L'exemple més representatiu 

s‘aprecia en la peça de Rochas (imatge II.25) en la qual una dona de rostre atractiu i mirada 
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penetrant posa enfront del receptor en una posició que fa referència a la seducció i 

l'erotisme. La dona fatal, en aquest cas, adquireix un caràcter místic, acostant al públic a un 

imaginari relacionat amb el món egipci, fet que s'entén de l'ús de complements daurats, 

d‘acord amb l'estètica clàssica i la presència d'una lluna plena de fons, la qual connota un 

univers insòlit que ens acosta al misticisme contingut en la peça. Aquest anunci intenta fer 

un paral·lelisme entre la imatge femenina i la clàssica imatge mítica de Cleopatra, la qual ha 

passat a la història com una de les dones fatals més significatives i ha sigut interpretada en 

el cinema diverses vegades. Hem de fer una petita menció especial a la famosa Liz Taylor, 

que ha mort recentment i la qual va encarnar el paper més rellevant de Cleopatra vist en 

cinema, interpretant de manera espectacular a la princesa egípcia i encarnant perfectament 

el fatalisme i la frivolitat sensual que requeria el paper.  

 

Una altra peça que ens acosta a l'imaginari exòtic en la representació de la dona fatal 

cinematogràfica és l'anunci de Citroën Saxo (imatge II..26) en el qual una dona de grans ulls 

ametllats, mirada penetrant i cabells sedós es mostra com la relació directa entre la 

temptació i la seducció (la serp que embolica el seu coll aproxima el significat metafòric de 

la peça a la Gènesi bíblica, en el que la serp és la persuasió diabòlica que aconsegueix que 

Eva menje de la poma prohibida). El cinema negre es va allunyar, en part, de la tradició 

bíblica-fatal i no va centrar els seus arguments en l'enquadrament d'una temptativa 

vinculada a la religió. A diferència de la importància que adquireix el paradigma dona fatal i 

temptació en la pintura, el cinema va fer un pas més en el desenvolupament de l'estereotip 

fatal i va buscar la consolidació del mateix en la delimitació de la pròpia personalitat 

femenina, en la seva força i el seu poder de seducció i persuasió, mostrant-la com una 

temptació difícil d'eludir per part de l'home però sense potenciar el caràcter mitològic del 

pecat i la temptació religiosa que s'havia apoderat de l'essència del mite en els segles 

anteriors.  

 

Després del plantejament anterior, podem afirmar que la imatge de la dona fatal que 

va consolidar el film noir ha transvasat al món publicitari i s'ha continuat explotant com a 

recurs seductor, facilitant així la tasca persuasiva de la publicitat. Com hem pogut observar, 

la manera en què aquestes fatals es mostren en l'àmbit publicitari és diferent en cada cas 

però sempre respon a un paràmetre comú: el manteniment d'una personalitat persuasiva, 

seductora i atractiva que és capaç de captivar a tot aquell que s‘atreveix a  exposar-se als 
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seus encants. Ja siga com a prescriptora de productes, com a model sensual o simplement a 

través de la reproducció d'imaginaris associats a ella, la dona fatal manté la seva presència 

en les creativitats publicitàries i és vista com una imatge femenina capaç de generar venda, 

beneficiant-se d'eixa essència persuasiva i d‘eixe caràcter seductor nat que li van donar 

sentit en la gran pantalla. En definitiva, la dona fatal segueix viva; tal vegada ha canviat, s'ha 

tornat més subtil o en algun cas més tímida, però la seva essència continua bategant i les 

seves armes de persuasió fatal continuen tenint sentit en l'imaginari publicitari.  

 

VIII.3. LA DONA FATAL EN PUBLICITAT 

 
 

La publicitat, com a disciplina multicultural, és també un mitja de comunicació 

capaç de transmetre contingut social a través de la seva manifestació. Tant a nivell gràfic, 

com radiofònic o audiovisual, la publicitat ens bombardeja diàriament amb contingut 

comercial que s‘interrelaciona amb contingut social. Entenem que la publicitat és 

susceptible de ser portadora de producte cultural quan afirmem que és un mitja comercial 

per persuadir o dissuadir els públics sotmesos.  

 

El canvi de paradigma que ha patit en els últims anys el món publicitari complica en 

part el contingut d‘aquesta. En els seus orígens, el propòsit de la comunicació publicitària 

era vendre productes i promocionar serveis. Ràpidament, desprès de ser conscients del gran 

poder que exercia aquesta rama comunicativa, la publicitat va anar més enllà, tot i 

apropant-se a la transmissió moralista de valors i idees, a l‘estimulació de l‘amor a les 

marques i als productes i a la creació d‘una jerarquia de necessitats que solament el 

producte publicitari pot satisfer.  

 

Sembla evident que la publicitat exerceix altres funcions a banda de la funció 

comercial que la inicia. Des de menuts, entenem la publicitat com una part més de 

l‘escenari quotidià que ens rodeja; ens segueix allà on anem i sembla omnipresent en tots els 

entorns en els que desenvolupem les nostres tasques socials. D‘aquesta manera, la publicitat 

treballa amb certs estereotips que són comunament acceptats per tots els individus. 

Aquestos estereotips solen implicar diferències socials i ressalten valors com la transgressió, 
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el triomf afectiu, el plaer o el risc i deixen de banda altres valors fonamentals en la 

realització personal de l‘individu. 

 

L‘utilització d‘estereotips en el món publicitari és una realitat lògica, si tenim en 

compte el poder comunicatiu dels estereotips socials. Quan la publicitat reflexa un 

estereotip social consolidat, l‘assimilació per part del target es quasi automàtica, a l‘hora que 

la pertinència als grups socials publicitari es converteix en quelcom fàcil i evident.  

Són les marques les que es nodreixen d‘aquestos estereotips socials per aconseguir ser 

associades amb els estereotips mentals dels individus, creant així una identificació ràpida de 

la marca i l‘estereotip. 

 

La relació d‘estereotips es quasi innumerable, si bé des de ben iniciada la tradició 

artística clàssica, aquestos clixés han anat formant-se i desenvolupant-se al llarg dels anys, 

fins consolidar-se com el que són. Així i tot, de vegades la utilització aquests clixés es du a 

terme de manera errònia i s‘utilitzen en contextos on ja no tenen cabuda o semblen 

obsolets. En paraules de Roland Barthes :  

 

La publicidad refuerza y naturaliza un repertorio de signos 

recurrentes de tópicos, de elementos comunes que confirman como 

lo femenino se define frente a lo masculino. La diferenciación de 

género, construida a lo largo de la historia, se ofrece naturalizada en 

la publicidad (...). Esta naturalización es una muestra de la ideología 

dominante, pero también del sentido común (Barthes 1970: 29). 

 

És el cas de l‘estereotip de la dona fatal. Entenem el seu ressorgiment en el període 

romàntic, ja que les tendències i canvis socials generaren la por entre els artistes i era la seva 

manera d‘expressar la misogínia latent que els omplia de por i pànic. Podem justificar 

d‘alguna manera el creixement de la presència de la dona fatal al film noir, fruit de les 

influencies literàries i de naixement d‘aquest gènere. Però, per què té cabuda aquest 

estereotip en la nostra època, on el lluita constantment per la igualtat de gèneres i on cada 

vegada es busca allunyar-se de la tendència sexista evident en la tradició clàssica?. 

Sembla que és a principis del segle XX quan la publicitat comença a fer-se ressò de 

l‘estereotip fatal, encara que els seu desenvolupament total el trobarem en els anys més 
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propers a l‘època contemporània, on l‘exaltació de la seducció femenina com a incentiu del 

desig sexual masculí ha estat patent. Podríem situar a França, aproximadament durant els 

anys trenta el creixement vertiginós del cartellisme per anunciar bars i cabarets. En aquest 

moment, l‘estètica de dona cabaretera, heretada de les primeres manifestacions 

cinematogràfiques de film noir. comença a explotar un concepte d‘erotisme ingenu i una 

sensualitat fatal femenina que a l‘hora s‘interrelaciona amb la literatura i la pintura 

romàntica. En aquestos anys, als EUA sorgeixen les primeres pin up’s de la història, 

consolidant l‘estètica anterior femenina amb les noves tendències fatals cinematogràfiques. 

Amb l'aparició de les pin up’s s‘anella una vessant de la imatge de dona fatal, la imatge 

simpàtica i sensual femenina. És just en aquest moment quan apareix la Dona Martini, que 

serà explotada posteriorment representant tots els graus de fatalisme femení que es 

coneixen (des de la jove fatal, la dona ingènua i pícara fins a la més fatal de les seductores). A 

partir d‘aquest moment, la reproducció de l‘estereotip fatal en publicitat (malgrat estar 

graduat en relació a les marques i els productes que anuncien) es convertirà en un clixé 

constant en la creació publicitària.  

 

Per aquest motiu, volem analitzar quina es la presència de l‘estereotip de la dona 

fatal en la publicitat i veure com la utilització d‘aquest estereotip, malgrat ser un recurs que 

ven i genera beneficis, comunica valors sexistes que ataquen la integritat de la figura 

femenina i la representaven com un objecte de desig masculí (tal i com ocorria en la 

literatura i la pintura sorgida en l‘entramat del segle XIX). 

 

En definitiva, s‘intentarà generar un cicle intertextual entre la publicitat i la 

literatura, pintura, cinema i televisió tractats anteriorment, per demostrar que aquest perfil 

femení, malgrat el pas del anys, els canvis tecnològics i la gran evolució social, roman 

constant en el fluix cultural dels nostres dies S‘espera poder afirmar la relació intertextual 

de l‘estereotip amb les campanyes publicitàries actuals, demostrant que la publicitat 

s‘alimenta de les altres disciplines culturals per a nodrir-se i beneficiar-se del seu ressò. Així, 

la reelaboració d‘una imatge de dona seductora, hedonista i transgressora en la pubicitat –

sorgida i heretada directament de l‘esteroetip de dona fatal promulgat anteriorment- 

perpetua d‘alguna manera l‘estereotip social de la dona triomfant gràcies al seu físic i no pas 

a la seva intel·ligència, personalitat o la seva mera condició d‘èsser humà. (Díaz Soloaga, 

2007).  
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VIII.3.1. La nova dona fatal Vs. la dona fatal tradicional 

 
 

Després d‘haver contemplat les herències mitològiques, literàries, pictòriques i 

audiovisuals que s‘han encarregat d‘alimentar l‘estereotip de la dona fatal al llarg dels anys, 

ha aplegat el moment d‘establir quins són els principis bàsics que delimiten la imatge final 

de la dona fatal en la publicitat. La publicitat, degut al seu caràcter intertextual, s‘ha nodrit 

de totes aquelles corrents que han estat beneficioses per al seu desenvolupament i, seguint 

els patrons establerts per la transtextualitat del saber cultural, ha airejat els paràmetres 

bàsics de l‘estereotip fatal a través de les seves múltiples manifestacions. 

 

No obstant això, i gràcies a l‘evolució del mitjà publicitari i el seu poder per 

transmetre valors, idees i reflexos socials patents al bell mig de la creació publicitària, s‘ha 

desenvolupat una nova dona fatal autòctona, que ha assumit els caràcters més significatius 

de les dones fatals anteriors i s‘ha autoproclamat la ―nova dona fatal‖,  la publicitària, 

convertint així l‘estereotip fatal en un nou argument de venda i un reclam per a atraure, 

mitjançant la seducció i la persuasió innata que la caracteritza, a tot un públic heterogeni 

que ha acceptat el caràcter transgressor d‘aquesta nova dona i la interpreta com un nou 

motor generador de venda.  

 

Així, doncs, encara que l‘essència de la dona fatal romandrà sempre en els seus 

orígens mitològics i en les diverses aportacions que la tradició cultural ha fet sobre 

l‘estereotip, sembla que la publicitat ha modernitzat aquestes dones hedonistes i 

transgressores i ara, en lloc d‘apropiar-se de sabers ja consolidats i referències intertextuals 

utilitza l‘estètica concebuda com a fatal per a generar les seves pròpies dones fatals. Vegem 

com la nova publicitat es nodreix de dones sensuals, seductores i provocatives, amb cossos 

ben definits i expressions que denoten seguretat. Busquen emblemes de dones totalment 

transgressores per als seus anuncis, aportant-los un toc de maldat que sol derivar de 

l‘eslògan o de la interrelació entre personatges. Aquestes fatals publicitàries s‘alimenten, per 

tant, de la imatge física aproximada a la perfecció fatal, al patró més pur de les dones fatals 

precursores, però es camuflen com a éssers poderosos que han sabut desfer-se de les 

cadenes d‘inferioritat que les mantenien lligades a la cultura patriarcal i suposen tota una 
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nova tendència de dona independent, amb caràcter i valentia suficient per a fer malbé tot el 

que es torça al seu camí.  

 

Al l‘àmbit publicitari hem pogut observar que la representació d‘aquest nou 

estereotip heretat de la tradició industrial-cultural es manifesta de diverses maneres atenent 

a les diferents necessitats de cada peça publicitària. Així, podem parlar de dones fatals que 

suposen el reflex fidel d‘aquells mites clàssics que les sustentaren però intercalades en la 

modernitat actual o d‘altres que es centren en destacar el caràcter més sensual possible. Siga 

com siga, la realitat és que existeix tota una tipografia classificable de les noves dones fatals,  

noves dives comercials que amb el seu arrogant estil i la seva seducció innata s‘obrin pas 

entre campanyes multimilionàries i s‘encarreguen de convertir aquesta imatge persuasiva en 

ingressos per a les marques que han confiat en elles.  

 

Al si de la mostra publicitària que utilitza la dona fatal com a reclam comercial, 

trobem dues tendències ben diferenciades que expliquen d‘alguna manera com ha 

evolucionat l‘estereotip en l‘àmbit de la comunicació comercial i que, a l‘hora, responen a 

les noves tendències socials, a l‘evolució d‘un context que s‘aproxima cada vegada més a la 

igualtat i la determinació femenina.  

 

Si entenem que la publicitat, com hem justificat prèviament, es genera tot i seguint 

una sèrie d‘influències transtextuals que li permeten ser acceptada pel receptor i la posen en 

concordança amb la realitat patent, veurem com existeix una dona fatal publicitària que 

representa la transcripció clàssica del mite, mostrant-nos una imatge femenina més 

aproximada als cànons mitològics que parlaven de dones alades, endimoniades, sílfides i 

meduses engalipadores d‘homes que a una dona contemporània, amb la seva independència 

i la seva pròpia autodeterminació.  

 

Front a aquesta imatge que respon al caràcter intertextual publicitari i a la inviolable 

vinculació entre la publicitat i la tradició sociocultural, identifiquem una nova imatge que 

respon a la definició de dona fatal però que es mostra nova i genuïna i que representa a una 

dona actual, amb força i caràcter que utilitza la seducció i el seu poder de persuasió per a 

vendre un producte. Aquesta nova dona fatal no manté una vinculació directa amb el món 

de la mitologia, ni de les endimoniades Lulús o Clarimondes literàries; s‘allunya de la 
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connotació fantàstica i de la seducció sobrehumana per a representar una nova imatge 

femenina cent per cent fidel al context que la sustenta, a la tendència de moda actual. En 

aquest nou imaginari de dona fatal que la publicitat ha germinat els últims anys, l‘estereotip 

es representa mitjançant el cos perfecte, la bellesa admirable i l‘explosió de la seducció en 

oposició a la vinculació clàssica que lligava la dona fatal amb els éssers irreals, mitològics i 

cruels.  

 

Podem observar, per tant, com al mig de la mostra publicitària existeixen dues 

represnetacions de la dona fatal diferenciades: la clàssica, la irreal, l‘onírica que representa 

una dona allunyada de les tendències contemporànies i la representativa, l‘exemplificadora, 

la que recull característiques pròpies de les noves tendències de moda i mostra una dona 

amb trets més propis d‘una top model actual que no d‘un ésser maligne concebut per la 

literatura.  

 
 

VIII.3.1.1. La dona fatal tradicional en publicitat 

 

A) L’ evocació mitològica 

 

Al·lusió a éssers mitològics relacionats amb el fatalisme: 
 

La publicitat busca generar nous imaginaris que tenen les seves arrels a la tradició i 

la mitologia clàssica. A l‘igual que en la pintura i la literatura romàntica, la temàtica 

mitològica és molt recurrent, fruit de la tradició i la concepció ja assentada que els individus 

tenen d‘aquesta. Dins d‘aquesta categoria, trobem dones fatals alades, vinculades amb la 

maldat mitològica, tot i representant àngels caiguts o les dicotomies Dona-Àngel/ Dona-

Dimoni que han estat presents al llarg de la tradició artística i literària.  

 

Un bon exemple d‘aquest tipus de dona fatal els trobem a anuncis dels anys setanta, 

com és el cas de l‘anunci de Martini (imatge III.1), on una dona amb aparença de sirena 

apareix de manera sinuosa i provocativa assentada sobre una copa de vidre59. Aquesta 

referència ens transporta a un món mitològic on la funció femenina recau en la seducció de 

                                            
59 Recordem que les sirenes eres éssers mitològics que amb la seva bellesa i el poder de les seves melodies 
feien que els pescadors s‘estamparen contra les roques i es beneficiaven de les seves pertinències.  
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caràcter letal, puig que aquest és el concepte de dona fatal que s‘entén de la tradició 

mitològica.  

 

Altres exemples més recents els trobem a la campanya de Ballantine’s (imatge III.2), 

on una dona alada simula el mite de l‘àngel caigut, símbol del pecat i la maldat que 

caracteritzen aquest ésser en la mitologia. Els àngels caiguts simbolitzaven els dimonis de la 

mitologia, els éssers que havien estat expulsats del limbe i ara es dedicaven a repartir maldat 

al món terrenal. La referència al mite de l‘àngel caigut també es pot apreciar en la història 

bíblica on es representa mitjançant el personatge de Lucifer. Vegem, doncs, com la peça 

recull la imatge d‘una dona amb ales, que mira fixament a la càmera i amaga un dels seus 

pits. La posició de la figura femenina, junt a la metàfora visual que es construeix a partir 

d‘una botella i que simula una serp ens aproxima a l‘imaginari mitològic jueu, en el qual, 

Lilith era considerada la primera esposa d‘Adam i que, degut al seu caràcter pecador fruit 

de la temptació de la serp, va ser expulsada del paradís convertint-se en un ésser alat. Cal 

remarcar que la peça genera una dicotomia entre la imatge d‘Eva i la de Lilith, encara que 

per les característiques físiques del personatge, ens decantem més per la segona d‘elles.  

 

En alguns casos, la representació de la dona fatal mitològica en la publicitat es 

caracteritza per fer ressò de fades mitològiques, similars a les nimfes que s‘entrellacen entre 

si a mode de collage amb la natura. Podem observar com l‘anunci de Lolita Lempika (imatge 

III.3) presenta un vincle intertextual molt fort amb la temàtica pictòrica analitzada on la 

relació amb la natura era un recurs molt utilitzat. El paisatge, que simula un món oníric, 

irreal i més semblant a un paradís que al món terrenal, actua de suport per a la imatge de la 

dona fatal  que, en aquest cas, es relaciona amb el món dels éssers malignes femenins de la 

natura  

 

Un altre exemple rellevant pel que fa a aquesta característica es l‘anunci de Nina 

Ricci (imatge III.4) en el qual es torna a fer referència a l‘àngel caigut, recreant una 

composició en la que el rostre alat femení es caracteritza per una expressió forta i seductora 

que mira de front al receptor i incita d‘alguna manera a la seducció. 

 

Cal mencionar la peça publicitària de la marca de perfums Halloween de Jesús del 

Pozo (imatge III.5), en la que un personatge femení contempla de manera sorpresa una 
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botella de perfum que apareix a les seves mans. Aquesta distribució de la imatge ens 

recorda a les representacions de Pandora, al davant de la caixa que li va lliurar Zeus, la qual 

contenia totes les penúries i els mals de la humanitat. En aquesta peça, la vinculació de la 

dona fatal amb el personatge deriva de les connotacions que es poden extraure de l‘anunci. 

La model femenina, amb rostre somrient, contempla una botella de perfum amb gran 

satisfacció, fruit del poder que suposadament li aportarà. Degut a les arrels d‘aquesta 

composició amb imatges referents al mite de Pandora, podem identificar un caràcter fatal 

en la peça, fent referència transtextual a un saber previ que és el vertader portador del 

caràcter fatal. La diferència entre les peces anteriors i aquest s‘aprecia en la connotació de la 

imatge: mentre que les primeres exposen lliurement la imatge d‘un ésser relacionat amb el 

fatalisme mitològic, aquesta peça ens proposa un joc iconogràfic que apel·la al mite en 

qüestió sense la necessitat de plasmar la realitat perversa que s‘extrau de la peça.  

 

 
Referència a la temptació i la seducció. El mite d’Eva: 
 

Mentre que en l‘apartat anterior la imatge fatal era representada per éssers que, 

d‘alguna manera, relacionen la peça publicitària amb l‘imaginari fatal, en aquest apartat 

pretenem mostrar una versió alternativa per a representar la dona fatal publicitària seguint 

el patró tradicional (el més relacionat amb el món mitològic).  

 

Existeixen anuncis en els que la presència de la dona fatal deriva de l‘existència d‘un 

contingut intangible que evoca a la seducció i la provocació tot i vinculant-la al món 

mitològic. No és necessari que el personatge que es reflexa siga anteriorment conegut, ja 

que les tècniques de posat, maquillatge i vestimenta aconsegueixen recrear vertaderes obres 

d‘art referides a la transmissió de seducció, provocació i insinuació. La manera en que es 

busca la recreació d‘aquestes característiques és diferent en cada cas. Nosaltres hem 

identificat dues possibles maneres de crear dones fatals en publicitat: 

 

La característica més utilitzada en publicitat per representar seducció i provocació es 

el mite de la temptació de la poma, del qual el personatge religiós d‘Eva és protagonista. 

Són moltes les referències que s‘aproximen a aquest saber popular en la construcció 

metafòrica de les campanyes. Entre elles, l‘anunci de Anna de Codorniu (imatge III.6) en el 

que, malgrat no aparèixer cap imatge femenina, la metàfora amb la poma i el cava ens 
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recrea l‘imaginari d‘aquell paratge en el que la dona sucumbeix a la temptació aconseguint 

així el pecat i el càstig per a la humanitat. Un altre exemple és el de Marie Brizard (imatge 

III.7) titulat La tentación, en el qual una Eva molt similar a les representacions romàntiques 

d‘aquest personatge, es manté en dubte front a la imatge diabòlica d‘un ésser estrany que la 

pressiona a les seves esquenes. Pot ser, el cas més evident en relació a la temptació i la 

seducció femenina el trobem a l‘anuncio de Citroën Saxo, en el que una exuberant dona, 

amb figura esvelta i personalitat forta mira directament a l‘espectador rodejada per una 

enorme serp, recreant la figura d‘Eva i la serp que la va temptar a caure en pecat (imatge 

III.8). A banda, cal mencionar que aquesta peça gràfica fa al·lusió a la pel·lícula Abierto hasta 

el amanecer  (Robert Rodríguez, 1995) on Salma Hayek assumeix un rol femení similar al que 

se‘ns reflexa en l‘anunci.  

 

La temptació com argument publicitari és un dels recursos més utilitzats a l‘hora 

d‘elaborar les campanyes. Tant pel seu caràcter místic i exuberant com per la quantitat de 

recursos retòrics que l‘envolten, l‘ús de la temptació en les peces publicitàries es converteix 

en una eina indispensable. La utilització del mite d‘Eva per a argumentar la temptació 

publicitària és molt abundant puig que a través de les seves connotacions es pot suggerir tot 

un món relacionat amb el pecat, la temptació i el vici, argument que, a l‘hora, pot 

identificar-se amb l‘eix comunicatiu i la motivació argumentativa de moltes marques 

comercials.  

 

Sembla curiós com la temptació i la referència al mite d‘Eva és altament explotat per 

marques relacionades amb el món dels perfums. Podem observar en diverses campanyes de 

la reconeguda marca DKNY l‘al·lusió a aquest imaginari vinculat amb el món mitològic i 

bíblic. En una de les seves peces publicitàries (imatge III.9) vegem com una jove que evoca 

a l‘Eva mitològica mira fixament a la càmera amb rostre atrevit desprès d‘haver menjat del 

fruit prohibit. La seva posició ens evoca un món en el que la seducció es relaciona amb la 

culpabilitat de la dona. Vegem com s‘insinua la maldat i el fatalisme femení fent referència a 

un saber popular que recorda com la dona peca en el moment que cau en la temptació de la 

poma.  

 

La peça de perfums Ninna Ricci (imatge III.10) ens mostra una antítesis visual entre 

el blanc (color al qual se li atribueix allò pur) i el roig (color del pecat, de la temptació). En 
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ella podem observar la relació directa amb la temptació femenina i el pecat. La model que 

ens recorda no tant a Eva sinó a un personatge de dibuixos animats que va pecar en 

condicions similars a les d‘aquesta, acaba sucumbint al vici i es queda engalipada per la 

poma, que en aquest cas, representa el producte final.  

 

 

B)La dona fatal convertida en vamp 

 

La representació i distribució del mite de la de dona fatal ha estat lligat directament 

al significat de vampiressa, fruit de la seva relació amb les literatures nòrdiques i 

escandinaves. El terme vamp, que l‘entenem com un apòcope de vampiressa, s‘utilitza per a 

fer referència a la dona fatal degut a la vinculació que existeix entre la manera d‘actuar del 

vampir i el de la femme fatale tradicional. L‘acció del vampir, que extrau la sang de les seves 

víctimes per tal de sobreviure, sembla directament equivalent a la manera en que la dona 

fatal explota sexual i econòmicament a la seva víctima amb l‘única intenció de beneficiar-se 

i suplir les seves necessitats.  

 

La publicitat es nodreix del caràcter seductor i dominant que contenen els vampirs 

per a crear nous imaginaris en els que la dona és representada com un ésser pervers, que 

acaba amb tot el que l‘envolta i capaç d‘absorbir tot el que té a prop. Si tenim present que 

el saber popular entén els vampirs com a éssers perjudicials, la representació de dones que 

reflecteixen el caràcter sanguinari i pervers dels vampirs plasmarà tota una sèrie de 

connotacions negatives de cara a la imatge femenina. Seguint amb la relació sanguinària que 

s‘aprecia entre dones fatals i vampirs, podem establir dues característiques fonamentals pel 

que fa a la representació publicitària de dones fatals vampiresses: en primer lloc, podem 

trobar la representació fatal a través del recurs de la seducció pròpia de les vampiresses i, en 

segon lloc, una representació iconogràfica de l‘entorn més característic de les vamps que de 

manera connotativa transmetrà eixe caràcter pervers que li aporta pertinència a l‘imaginari 

de la dona fatal.  
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L’imaginari popular vampiresc associat a la seducció i el sexe.  
 

Els vampirs són considerats, dins de les llegendes populars, com éssers amb una 

intensa voluntat sexual, fet que els ha valgut la permanència en les llegendes populars 

contemporànies. Aquesta relació entre vampirs i sexualitat, explica el perquè de la relació 

entre el món publicitari dels vampirs i la pròpia dona fatal. Deixant a banda l‘origen nòrdic 

que manté l‘estereotip fatal, hem d‘entendre que la dona fatal ha de ser un personatge força 

seductor, fet que s‘accentua en l‘entorn publicitari, on la seducció no solament és una 

característica sine qua non de la dona fatal sinó que, a banda, és un dels eixos essencials en la 

seva argumentació.  

 

Així doncs, la utilització de la seducció pròpia del vampirisme en la publicitat suposa 

una eina de doble fil, puig que a través de la seducció pròpia que suposa la imatge del 

vampir es presenta una dona fatal seductora, perversa i sanguinària, agrupant així dues 

grans estereotips seductors en una sola peça.  

 

L‘ anunci de Givenchy (imatge III.11) reflexa el rostre d‘una vampiressa encoberta, 

puig que, explícitament, sols ens deixa veure els seus ulls reflectits en un espill. No obstant 

això, la composició final ens aproxima al context dels vampirs, tant pel rostre pàl·lid de la 

model com per la rigidesa de la seva expressió. La tonalitat clarobscura de la peça front a la 

importància que adquireix el color roig en la representació ens permeten afirmar el caràcter 

vampiresc de la dona representada. Observem com el recurs vampiresc busca la pura 

seducció del receptor i que, amb la metàfora visual que es genera entre el color de la barra 

de llavis i la sang pròpia de la que s‘alimenten els vampirs, s‘aconsegueix reflectir una dona 

fatal sanguinària, transformada en una vampiressa.  

 

Altes peces publicitàries com és el cas de l‘anunci de Valentino (imatge III.12) o el de 

Vamp’ up (imatge III.13) s‘aproximen a l‘imaginari vampíresc a través de composicions on 

predomina el color roig (com a reflex de la sang) i les ombres i es nodreixen de la seducció 

pròpia d‘aquestos éssers tot i reflectint-la en els rostres gelats de les models, les seves 

postures i les vestimentes.  
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Al·lusions al caràcter sanguinari de la dona fatal.  
 
 

Mentre que la categoria anterior fa referència a la connotació seductora que s‘extrau 

de l‘imaginari vampiresc, en aquesta categoria pretenen mostrar com la publicitat també 

explota l‘essència sanguinària dels vampirs i la relaciona directament amb les dones fatals. 

Seguint amb la relació directa que existeix entre la sanguinaritat dels vampirs i el caràcter 

sanguinari de la dona fatal, podem entendre que la manera en que la dona absorbeix a les 

seves víctimes amb la intenció d‘extraure un benefici propi, és similar a l‘absorció de sang 

de les víctimes dels vampirs que, a l‘hora, busquen la seva supervivència.  

 

En el cas de la peça que anuncia la Crepúsculo’s Party (imatge III.14) observem una 

simbiosis clara entre la dona fatal i el vampir, puig que se‘ns mostra la imatge d‘una bella 

jove amb els ullals i els trets facials propis d‘un vampir. El text que acompanya a l‘anunci 

contribueix a aquesta simbiosi anunciant que :”No podrás escapar de Bella....‖. Vegem com el 

text reafirma la pertinència de la dona fatal, mostrant la imatge femenina com un ésser 

sanguinari del mos de la qual és impossible escapar.  

 

L‘anunci de la sèrie True Blood (imatge III.15) representa una part significativa del 

rostre de la dona, els llavis, els quals apareixen ben provocatius i amb restes de sang per les 

comissures. El carmí, junt als ullals que es deixen entreveure a l‘interior de la boca de la 

dona, suposen la recreació de l‘imaginari vampíresc, fent referència al poder sanguinari i a la 

capacitat d‘apropiació de la pròpia dona fatal. El text de l‘anunci que ens diu: ―Thou shall not 

crave thy neighbor” ens aproxima a la maldat i a la perversitat de la dona-vampir, insinuant que 

no deuríem desitjar al proïsme. Així doncs, l‘imaginari reflectit en aquesta peça també 

justifica d‘alguna manera la vinculació entre l‘estereotip fatal i la impossibilitat d‘escapar 

d‘unes garres femenines, que, com si d‘un vampir es tractessin, acaben fent malbé tot allò 

que suposa un obstacle en el seu camí.  
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C) Referències literàries i pictòriques associades a l’imaginari tradicional: 

 

  La seducció femenina també s‘aconsegueix a través de la utilització de 

dones que s‘assemblen a realitats ja existents, sense la necessitat de ser les que interpreten 

l‘anunci. És el cas de l‘anunci de Bizance by Rochas (imatge III.16). En ell, tant la posició de la 

dona com els complements que decoren els seus cabells i les vestimentes ens apropen a un 

imaginari anterior, a saber, la imatge de Cleopatra en la pel·lícula del mateix nom, mirant a 

càmera amb una mirada provocativa i profunda, tot demostrant una personalitat forta i 

perversa. L‘anunci de Kookai (imatge III.17) ens recorda al quadre de Medea (Frederich 

Sandys, 1868) en el que el personatge de Medea prepara una poció verinosa que prendran 

les seves víctimes. La posició del personatge de l‘anunci i la de Medea al quadre són 

similars, a l‘igual que l‘expressió ambigua (entre maldat i picardia) amb la que són 

representades.  

 

Un altre exemple el trobem a l‘anunci clàssic de Coca-cola (imatge III.18), en el que la 

posició del personatge femení recorda al Quadre Olimpia (Manet, 1863) on la dona 

recolzada (en el quadre de Manet apareix nua, mentre que en l‘anunci porta vestimentes) 

mira amb personalitat i supèrbia al front, amb els cabells replegats i una certa picardia audaç 

en la mirada.  

 

L‘anunci de Martini (imatge III.19) amb la imatge d‘una dona exuberant, elegant i 

seductora amb un cos voluptuós i una mirada més perversa que benèvola ens recorda al 

quadre de Sidonia Bon Vork de Burne Jones (1860), que simbolitza l‘existència d‘una dona 

fatal més avançada en edat i més vinculada al món classista i adinerat, amb altres interessos 

pel que fa al fatalisme, però fatal i interessada en definitiva.  

 

La peça gràfica de la marca Hermes (imatge III.20) ens acosta a un tret concret de la 

representació romàntica plàstica. Es tracta de la representació de la dona amb el cabell 

arreplegat amb un mocador, de manera elegant i seductora. També, la vestimenta de la 

dona s‘aproxima als vestits de cuir cenyits que solien vestir les dones del film noir. Un 

exemple similar apareix en la peça de Rellotges Longines (imatge III.21) Sabem que aquest 

detall no és tan rellevant pel que fa a la representació de les fatals en publicitat, però ens ha 
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semblat interessant mencionar-lo per la relació heurística que hem fet al primer cop d‘ull de 

l‘anunci.  

 

 

VIII.3.1.2. L’apropiació del mite clàssic com a argument de venda: la nova dona 
fatal publicitària 

 
 

Quan la intertextualitat finalitza la seva tasca contaminant i aproxima al món 

publicitari el saber derivat de l‘estereotip de la dona fatal, la representació d‘aquesta imatge 

en les peces suposa tot un àmbit comunicatiu que manté i sustenta la supervivència de la 

mite clàssic en els nostres dies. La publicitat, com hem pogut observar en l‘apartat anterior, 

reprodueix fidelment models i esquemes que responen a les característiques més clàssiques 

del mite fatal. No obstant això i degut al caràcter innovador i revolucionari del món 

publicitari, que està sempre a l‘avantguarda de la tendència social, la publicitat genera una 

nova imatge de la dona fatal en les seves manifestacions. Aquesta nova femme fatale surt de 

les noves tendències, les noves necessitats comercials que necessiten reflectir una imatge en 

concordança amb els temps que corren. El cànon estilístic de les noves dones fatals 

s‘allunya en part dels orígens que la crearen i presenta una sèrie de noves característiques 

que han suposat la possibilitat de supervivència de l‘estereotip. A més, la força amb la que 

apleguen les noves fatals publicitàries deriva de la importància considerable que ha assumit 

el gènere femení en els últims temps: la dona ha deixat de ser un ésser a l‘ombra dels homes 

i s‘ha convertit en un gènere poderós, que té veu i un paper important al mig del nucli 

social. Fruit d‘aquest creixement considerable de poder, les dones fatals han deixat de 

banda aquell esborrany misogin que va alimentar la seva essència segles enrere i s‘ha 

convertit en un personatge digne d‘admiració per part del gènere masculí.  

 

El canvi de paradigma social ha contribuït a aquesta nova imatge femenina: la dona 

fatal ja no assumeix aquell rol dèbil que la caracteritzava i en el qual solament tenia com a 

eina de supervivència la seva bellesa i el seu poder de seducció. Ara, la dona fatal no és 

dèbil sinó que és un ésser poderós i consagrat i la seva imatge seductora fa al·lusió a la 

debilitat masculina.  
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Vegem, doncs, que la imatge fatal publicitària respon a aquesta nova realitat social i 

transmet una imatge diferent de la dona fatal. Amb el pas dels anys, la imatge de dona fatal 

continua reproduint-se a la publicitat convencional però d‘una manera totalment distinta 

Així, doncs, sembla que la publicitat ha modernitzat aquestes dones i ara, en lloc 

d‘apropiar-se de sabers ja consolidats i referències intertextuals utilitza l‘estètica concebuda 

com a fatal per a generar les seves pròpies reproduccions del mite. La nova publicitat es 

nodreix de dones sensuals, seductores i provocatives, amb posicions i expressions que 

denoten seguretat. Busquen emblemes de dones totalment seductores i atractives per als 

seus anuncis, aportant-los un toc de maldat que sol derivar de l‘eslògan o de la interrelació 

entre personatges 

 

A continuació, podrem observar quines són les categories de representació bàsiques 

de la nova dona fatal i quins són els paràmetres bàsics que alimenten aquesta nova imatge 

publicitària.  

 

 

A)La dona fatal dominant 

 
La nova dona fatal publicitària adquireix un caràcter poderós i dominant en les 

peces gràfiques analitzades. La imatge que es transmet de l‘estereotip oscil·la entre la dona 

poderosa i capaç de sotmetre a l‘home a través de la seva sensualitat i aquella que es 

presenta com tot un emblema destructiu capaç de fer malbé l‘home. En aquesta nova 

imatge fatal, la dona és un ésser actiu, amb força (tant en la composició publicitària com en 

les connotacions socials que deriven d‘aquesta). Ens trobem davant d‘un estereotip que s‘ha 

desfet de les cadenes que la mantenien lligada a la submissió masculina i que ha assumit 

poder i força pròpia. Es tracta d‘una imatge femenina capaç d‘arrasar amb la independència 

de l‘home i destruir la seva possibilitat de decisió i actuació. La nova dona fatal, que sembla 

que ha vingut per quedar-se, suposa la recreació d‘un imaginari femení carregat de domini i 

autoritat. La doan deixa de ser un aliment que sedueix l‘home per fer-li malbé i es presenta 

com un ésser que destaca per la seva condició de domini i autoritat. A més, la nova dona 

fatal ja no buscarà persuadir la figura femenina amb la intenció de fer créixer la seva 

condició social sinó que aquesta condició social ja és, per si mateixa, una condició poderosa 

i dominant i no necessita fer ús de les seves armes de destrucció fatal per aconseguir els 
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seus objectius. En aquest nou imaginari, on el poder de la dona ressorgeix i el de l‘home 

queda subordinat a segon pla, la figura masculina ha renunciat a la seva determinació i 

s‘entén com una titella, un objecte manipulable en mans de la dominant dona fatal.  

 

Podríem dir que s‘ha generat un canvi de consciència pel que fa a aquest nou 

imaginari fatal. La dona s‘ha alimentat del poder que antigament li corresponia a l‘home i 

ha aconseguit sotmetre‘l baix el seu caràcter seductor i fatal. L‘home no pot considerar-se 

tan sols víctima, perquè aquesta nova fatal no li permet aquesta condició. L‘home és, per 

tant, un objecte en mans de la nova fatal, la diva seductora i poderosa que domina, sotmet i 

és ama de tot el que l‘envolta.  

 

La manera en que aquesta nova dona fatal es presenta gràficament a les peces 

publicitàries varia entre dues eixos comunicatius diferenciats: el primer d‘ells, representa a 

la dona fatal dominant que té poder sobre l‘home, juga amb ell i el manipula com si d‘un 

objecte es tractara. És de la dona dominant, el poder fatal de la qual recau íntegrament en la 

figura masculina. En segon lloc, destaquem l‘existència d‘una imatge femenina que deriva 

de la independència que ha aconseguit la dona front a la figura masculina. Aquest segon eix 

comunicatiu representa la dona fatal com un ésser independent i lliure i el caràcter 

dominant d‘aquesta recau en la seva pròpia independència i en el propi domini de la seva 

vida. 

 

La manipulació de la imatge masculina 

 

Podem observar com la nova dona fatal provoca certa supremàcia sobre la imatge 

masculina que, moltes vegades, suposa la ridiculització d‘aquesta. L‘home queda subordinat 

a la dona fatal, caracteritzant-se com un ésser dèbil i baix les garres d‘aquesta. Es tracta d‘un 

home incapaç de fugir del poder de les dones fatals perquè aquestes són totalment 

dominants. Un bon exemple d‘aquesta representació fatal el trobem a l‘anunci de perfums 

Loewe (imatge III.22) en el qual una dona amb rostre fatal, vestit elegant i mirada seductora 

es comunica amb la imatge d‘un home acompanyat de un instrument per a donar corda. La 

imatge ens representa a l‘home com una joguina que cal activar (donant corda, en aquest 

cas) i que depèn totalment del personatge femení que serà l‘encarregat de posar ―en marxa‖ 

la joguina masculina. La dona fatal d‘aquest anunci representa el sexe dominant, puig que, a 



Capítol VIII 

 396 

banda del poder del qual gaudeix sobre l‘home (recordem que és l‘encarregada d‘ activar-lo) 

se‘ns mostra com una dona atractiva i amb certes connotacions místiques. La seva mirada, 

que conjuga un joc picaresc amb el receptor de l‘anunci, ens transmet el missatge malèvol i, 

perquè no, cínic, en relació a la figura de l‘home. Es tracta, doncs, d‗una representació fidel 

de la dona fatal dominant, no solament pel que fa al reflex de la imatge femenina (que, al 

mateix temps, s‘aproxima en part a l‘estètica romàntica de les lolites) sinó també per la 

disposició dels personatges i el rol que assimilen al bell mig de la peça. 

 

Un cas similar el trobem a l‘anunci de Kookaï (imatge III.23). Aquesta marca, que es 

caracteritza pels seus anuncis polèmics i el caràcter feminista que es desprèn de la majoria 

de les seves peces, ens mostra la imatge d‘una dona fatal caracteritzada per la seva 

vestimenta provocativa i la seva mirada misteriosa i seductora. Aquesta dona fatal mira amb 

menyspreu una màquina expenedora en la que els productes per a elegir són homes. El 

rostre femení, que mira amb indiferència l‘oferta masculina que li ofereix la màquina, 

transmet un sentiment dominant pel que fa a la figura de l‘home i ens reflexa tot un 

imaginari pervers en el que la dona és qui elegeix i destria els homes en funció de la seva 

apetència. El caràcter fatal d‘aquesta dona dominant contribueix a la recreació d‘un món en 

el que l‘home no és més que un objecte, una joguina que la dona elegeix i rebutja en funció 

de la seva apetència. L‘home es mostra com quelcom indefens, sense poder de decisió ni 

interacció, simplement com un element decoratiu que és manipulat per la fatal dominant i 

que no té la possibilitat d‘escapar del poder i la força d‘aquesta.  

 

L‘anunci de Gucci (imatge III.24) ens reflexa un nou imaginari que, malgrat que 

s‘allunya del comentat anteriorment, suposa un nou exemple de la dona fatal dominant. A 

diferència de les peces anteriors, en les que l‘home s‘entenia com una joguina en mans de la 

dona, en aquesta peça l‘home es converteix en un submís de la dona fatal dominant i 

perversa, un esclau que actuarà seguint les ordres d‘aquesta. La peça recrea una imatge en la 

que es sobreentén la relació sexual entre ambdós personatges. La dona apareix de peu, com 

a símbol de poder i dominació i sense roba interior. L‘home, com un esclau submís als 

encants i les ordres de la fatal, insinua una posició sensual en la que es dedica a donar plaer 

a la dona. La vinculació sexual que es desprèn d‘aquesta peça ens aproxima de manera més 

directa i sense obstacles al caràcter dominador total. Podríem entendre la dona com una 

dòmina, que encarrega a l‘home la tasca de satisfer-la sexualment. L‘home, ajupit front a la 
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dona, acceptarà l‘ordre rebuda per l‘ésser dominant i, sense protestar, respondrà a la crida 

de plaer que la fatal dominant li ha llançat.  

 

Altres peces reflecteixen el caràcter dominant de la dona fatal a través de postures 

que connoten poder. Com podem observar en l‘anunci de Guess (imatge III.25) la dona que 

s‘abraça afectuosament a l‘home ho fa des d‘una postura de superioritat, mentre que la 

figura masculina ho fa des de la part inferior, representant així la seva subordinació. També 

l‘anunci de Dolce & Gabbana (imatge III.26) ens recorda una escena similar, en que les 

dones apareixen des de posicions de poder, d‘autoritat, mentre que l‘home assumint el seu 

rol secundari, ho fa des de la submissió i la subordinació.  

 

L‘anunci de Breil (imatge III.27) representa una manera més de representar la dona 

fatal dominant. La peça, que es caracteritza per reflectir una dona extremadament seductora 

i provocativa, mostra com un home intenta abraçar-la des de darrere. La dona, que el mira 

amb una mirada perversa i extremadament persuasiva –característica arrelada al caràcter de 

la dona fatal- es recolza amb l‘eslògan que indica ―Don’t touch my breil‖, mostrant així el seu 

caràcter poderós i dominant i mostrant-se com l‘encarregada de dominar la situació.  

Vegem com és comú trobar exemples que representen el caràcter dominant de la nova 

dona fatal publicitària. Tant mostrant l‘home com una joguina en mans de la dona com 

representant-lo com un esclau d‘aquesta o simplement com un ésser subordinat, la 

representació de la dona poderosa front a l‘home indefens, dèbil i dominat és una realitat 

patent que contribueix a definir un des caràcters de la nova dona fatal en l‘àmbit publicitari.  

Ens trobem amb una referència directa a aquelles dones fatals tradicionals que, lluny 

d‘actuar per aconseguir poder social i riquesa, utilitzaven els homes per satisfer les seves 

necessitats i fantasies sexuals. Recordem el personatge Carmen de Mérimée, que buscava en 

la figura masculina la manera de sentir-se poderosa i dominant, gràcies a la supremàcia 

sexual i a l‘abús carnal. Aquesta dona literària, el reflex de la qual es va plasmar en la dona 

fatal de la ficció televisiva –amb la promulgació de la imatge de la devoradora d’homes- actua 

com herència indirecta en la construcció d‘aquesta dona fatal dominant, abundant i 

estereotipada a la publicitat contemporània. 
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La pròpia independència fatal 
 
 

En alguns casos, la representació de la dona fatal dominant deriva d‘una imatge 

independent i determinant de la pròpia dona. No es tracta de representar a la dona com un 

ésser que sotmet l‘home i és poderosa front a ell, sinó que busca mostrar la imatge 

femenina com un reflex de la independència i el caràcter lliure d‘aquesta.  

 

Com podem observar en la peça gràfica de Paco Rabanne (imatge III.28), la dona 

fatal suposa un reflex de la personalitat dominant i poderosa de la dona front a la seva 

pròpia imatge. En aquest cas, no existeix cap home que pateixca les conseqüències letals de 

la fatal, sinó que el caràcter independent recau al cent per cent sobre la imatge femenina. La 

vestimenta i la caracterització física responen a l‘estereotip fatal i la postura que adquireix la 

dona front a la càmera posen de manifest la seva independència i el seu caràcter sobri i 

dominant. A la iconografia fatal l‘acompanya el gest italianitzat que conjuga la dona, el qual 

respon al tradicional gest italià que s‘utilitza per a acompanyar l‘expressió ―Che cazzo fai?” la 

qual va en concordança amb el caràcter independent i dominant de la dona d‘aquesta peça.  

 

Un altre exemple que recull la independència fatal dins del caràcter dominant de la 

dona en publicitat el trobem a l‘anunci de Leonissa (imatge III.29) en el qual, la imatge 

femenina apareix com un gran gegant en roba interior que es passeja airosa pel mig de la 

ciutat. En aquesta peça el caràcter dominat de la dona s‘aprecia en el poder que recau en la 

seva grandària el qual li permet convertir-se en un ésser superior i, juntament amb la el 

caràcter rebel que deriva de la seva aparició en roba interior, podem afirmar que representa 

la imatge d‘una fatal dominant però independent.  

 

Altres peces publicitàries com és el cas de Calvin Klein (imatge III.30) o els anuncis 

de Breil (imatge III.31, III.32 i III.33) en els que no apareix la imatge de l‘home, també 

responen a aquest tipus de dona fatal dominant, puig que mostren una imatge fatal 

femenina i a l‘hora dominant, amb caràcter i personalitat però que no afecten a cap home, 

sinó que es conjuguen con a éssers independents, valents i autoritaris sobre la seva pròpia 

persona. La bellesa i el grau d‘atracció i sensualitat que s‘extrau d‘aquestes dones també 

contribueix a confirmar la seva pertinència al món fatal, independent, puig que, faciliten la 

interpretació del públic i cataloguen a aquestos personatges com éssers egoistes, narcisistes, 
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centrats en la seva pròpia bellesa, molt segures de si mateixa i, perquè no, fidelment 

perverses però segures i amb personalitat.  

 
 

B) La dona fatal rebel 

 

Representar la dona fatal com un ésser rebel i consentit en la publicitat 

contemporània s‘ha convertit en un recurs molt explotat per tal de reflectir l‘essència de les 

noves dones fatals. La dona, que amb el pas dels anys i fruit de la lluita per la igualtat i 

l‘autodeterminació ha aconseguit una posició social similar a la de l‘home, se‘ns representa 

com un ésser subversiu, el qual, utilitza la seva condició insubmisa i el seu caràcter seductor 

per aconseguir escalar en l‘escala social.  

 

L‘existència d‘aquesta versió de l‘estereotip fatal en la publicitat contemporània ens 

permet visualitzar una nova tendència pel que fa a la representació de les dones fatals: en 

aquest cas, el caràcter l‘ànsia rebel i aventurera de la dona són els adjectius que la 

converteixen en tota una fatal de l‘època actual. Aquesta nova representació manté el 

caràcter intrèpid i inconformista d‘aquelles dones fatals cinematogràfiques (recordem, per 

exemple, el cas de Gilda en la pel·lícula de Charles Vidor, on el personatge es caracteritzà 

per ser un ésser insubmís i rebel·lat front a la societat que li ha tocat viure) però introdueix 

la indiferència i el despropòsit a la seva manera d‘actuar.  

 

Podem trobar un exemple d‘aquest inconformisme femení en la peça de Breil 

(imatge III.34) on la protagonista apareix mirant fixament a la càmera i una pistola. En 

aquesta peça podem entrellegir el valor i el caràcter rebel de la dona la qual apunta amb una 

pistola a tot aquell que no acate la seva ordre: ―Don’t touch my breil‖. Podem observar que la 

campanya de Breil s‘ha nodrit tant de fatals dominats que utilitzen l‘home com una joguina 

(veure apartat anterior) i de fatals rebels, com és el cas en qüestió, on la dona presenta un 

caràcter intrèpid que es manifesta a través de la utilització d‘una arma. Cal remarcar que la 

composició en blanc i negre i la mirada fixa i segura de la protagonista de la peça 

aproximen la realitat del anunci a l‘imaginari fatal més clàssic, conjugant el caràcter fatal de 

les artistes de Hollywood amb eixa nova àuria de seducció subversiva que conjuga el món 

publicitari.  
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Un cas més antic però a l‘hora igual d‘interessant per a exemplificar aquesta versió 

de la dona fatal publicitària el trobem a l‘anunci de la marca Sminorff (imatge III.35) en el 

que una atractiva dona rossa mira fixament a la càmera mentre apunta amb una arma. La 

seva cara múrria i el barret que l‘aproxima a un context intrèpid i aventurer ens permeten 

visualitzar una vegada més l‘existència d‘aquesta fatal vinculada al món rebel.  

 

En els exemples citats anteriorment hem pogut observar com la utilització d‘armes 

en les peces publicitàries suposa un acostament al imaginari rebel que enquadra a la dona 

fatal publicitària. No obstant això, de vegades, aquesta vinculació amb el món de la rebel·lia 

i l‘inconformisme es percep a través de posicions rigoroses o bé accions front a la càmera 

que generen tot un context rebel patent. Així doncs, podem observar en l‘anunci de Dolce 

and Gabbana (imatge III.36) com la imatge d‘una exuberant rossa en una postura seductora i 

la vestimenta que la acompanya (roba de cuir negre i un llençol amb teixit de guepard) 

contribueixen a la recreació d‘aquest imaginari fatal.  

 

Altres, com és el cas de l‘anunci d‘AXE (imatge III.37) ens mostren una xica en 

roba interior a l‘interior d‘una dutxa. Sobre el cos d‘aquesta es pot llegir escrit amb sabó : 

―Whas me‖. Aquest muntatge que juga amb la sensualitat i la provocació ens mostra, a 

l‘hora, la imatge d‘una fatal provocativa que posa de manifest el seu caràcter sagaç i, fins i 

tot, intrèpid, donant peu al joc sexual amb l‘home que percep el missatge de la peça. Sense 

intenció d‘entrar en un debat envers la denigració o no denigració de la imatge femenina 

direm que la dona fatal, en aquest cas, es nodreix de la seducció que desprèn el seu atractiu 

cos en contacte amb l‘aigua per despertar una atracció, un desig en l‘home i, alhora, 

contribuir a la divulgació d‘una imatge de dona juganera, rebel i aventurera.  

 

 
 

C) L’elegant dona fatal 

 

Parlar d‘elegància és referir-se a una de les característiques més vinculades a 

l‘estètica fatal. Tant en literatura com en pintura i posteriorment en el cinema i la televisió, 

la dona fatal més mítica ha gaudit de grans dosis d‘elegància i glamur que s‘han després de 

la seva imatge física, el seu estil de vestir i el maquillatge dels seus rostres.  
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Les noves fatals publicitàries també respiren elegància en les diverses manifestacions 

gràfiques. Malgrat que hem pogut observar que la nova fatal tendeix al caràcter dominant i 

rebel, és comú observar a dones excessivament refinades, amb vestits de nit, maquillatges 

exagerats i molt ben pentinades que reflecteixen no tant un caràcter fatal en la publicitat 

com un rol de modelatge i passarel·la per al qual estan molt ben definides.  

 

Aquestes fatals elegants solen ser dones totalment perfectes, tant a nivell de bellesa 

com de seducció, amb un fort poder provocatiu i sensual que acaparen tota la importància 

de les peces publicitàries. Són ben similars a les tradicionals però, amb la diferència que ja 

no són tan inferiors a l‘home ni estan subordinades. S‘ha unit la independència femenina 

actual amb les característiques fixes de les dones fatals de segles anteriors i s‘ha generat una 

bomba explosiva de seducció que difícilment passa desapercebuda a la vista humana. 

 

Podem dir, per tant, que l‘elegància continua sent una característica arrelada a la 

nova dona fatal. No obstant això, la manera en que es representa l‘estil d‘aquestes noves 

fatals varia molt en l‘àmbit publicitari. A diferència del cinema, on l‘elegància de la dona 

fatal es desprenia de l‘ús de barrets, guants i vestits obscurs i cenyits o de la pintura 

romàntica on eren les llargues cabelleres i les mirades sensuals les que connotaven 

l‘elegància femenina, en la publicitat, l‘elegància es manifesta a través de l‘ ús de vestits de 

festa o nit i pentinats i posicions provocatives que generen tot un imaginari de refineria i 

seducció més propi d‘una passarel·la de models que d‘una peça gràfica publicitària.  

 

Com podrem veure a continuació, les noves fatals elegants semblen més bé models 

que actrius publicitàries. Conjuguen la perfecció física amb la bellesa quasi angelical dels 

seus rostres i l‘última tendència en vestimenta, combinació que permet definir el terme de 

nova dona fatal i ens obliga a tenir en compte aquesta nou canvi pel que fa a l‘imaginari 

fatal de la dona publicitària.  

 
 
 
L’elegància noir i el glamur de la nit. 
 

 L‘elegància d‘una dona fatal pot apreciar-se a través de diverses manifestacions. 

Com hem pogut observar en apartats anteriors, les dones fatals mítiques es consideraven 

elegants per les vestimentes que lluïen i pel caràcter seductor que es desprenia de la seva 
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imatge. En la nova publicitat, la imatge d‘una fatal elegant s‘aprecia de diverses maneres. 

Una d‘elles és la recreació d‘un imaginari nocturn en el qual la dona suposa tot un mite de 

seducció. La dona, en aquest context, assumeix un caràcter similar al d‘una divinitat o una 

estrella, sol vestir de negre i la seva posta en escena és realment curada i perfeccionada.  

 

Així, podem trobar dones fatals que s‘aprofiten del glamur intrínsec de la nit i 

l‘absorbeixen per a convertir-se en el centre d‘atenció de totes les mirades nocturnes. Un 

bon exemple d‘aquesta variant de l‘elegància en la nota fatal publicitària el podem trobar a 

l‘anunci de Armani Code (imatge III.38). En ell, una sensual i provocativa dona vestida amb 

un llarg vestit negre es deixa veure abans d‘entrar per una porta, on es sobreentén que 

s‘està celebrant una festa. A primera vista, la imatge de la dona no tindria perquè suposar 

una implicació amb el món fatal però si ens aproximem al caràcter connotatiu de la peça 

podrem observar com, des de l‘interior de la festa, s‘aprecien mirades expectants a l‘entrada 

de la dona. Aquest context obscur, nocturn, que ens aproxima a una classe social selecta i a 

un univers on la seducció i l‘elegància és patent, ens permet afirmar la pertinència de la 

dona al món fatal. A més, entenem que la fatal ha aplegat sola a la festa tret del qual 

extraguem la personalitat independent de la dona, una dona fatal pel que fa al seu caràcter 

independent. La seva mirada connota seducció i el detall del seu cabell arreplegat i estirat 

ens acosta encara més a l‘univers de la nova dona fatal, independent i segura d‘ella mateixa, 

fugint de l‘ombra dependent masculina que durant tants anys l‘ha mantinguda lligada a una 

classe social dominant. Cal destacar que l‘eslògan de la peça publicitària confirma més, si 

escau, el caràcter fatal de la dona. Amb el missatge: “The secret code of woman” fa referència al 

secretisme, a allò misteriós que envolta la dona, al caràcter místic, perquè no, de la dona 

que aplega sola a la festa. Tot aquest missatge, junt a la seducció que es desprèn de la 

mirada de la dona i el caràcter provocatiu del seu vestit ens permeten afirmar la pertinència 

d‘aquest anunci a l‘eix comunicatiu del fatalisme elegant  

 

Un segon exemple que ens aproxima a la dona fatal exuberant en el context nocturn 

el trobem a l‘anunci de Moschino (imatge III.39). En ell, una dona amb cabells estirats i un 

rostre ben definit pel maquillatge simula una mena de bigoti a través del joc amb els seus 

cabells. La imatge ens aproxima a un imaginari masculinitzat de la dona que, a l‘hora, 

reflecteix el glamur desprenent de la imatge masculina. L‘ elegància, en aquest cas, va més 

enllà de la pròpia peça i s‘aproxima més a un imaginari itinerant entre gèneres que a la 
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pròpia elegància de la dona. No obstant això, el joc iconogràfic junt a la paraula 

protagonista de la peça : ―glamur‖, transmeten una sèrie de valors d‘elegància en la figura 

femenina i, al mateix temps, la conjuguen amb el fatalisme derivat del joc pervers de la 

“masculinització‖. Cal destacar que, com a reforç a la imatge comentada, la dona fatal vist 

una roba extremadament provocativa i sensual i es presenta amb encaixos de seda negres, 

que simulen transparències i un maquillatge realment marcat i seductor.  

 

L‘anunci de Bvlgari (imatge III.40) presenta de nou una dona fatal elegant, vinculada 

la món de la nit. Una vegada més, un context clarobscur amb una bella model al mig ens 

recrea un imaginari fatal que deriva de l‘elegància del personatge, la seva mirada seductora i 

la posta en escena. Tal i com podem observar, la model de la peça apareix extremadament 

pentinada i maquillada, amb joies que engalanen el seu cos i un vestit negre molt escotat, 

del qual s‘entén la provocació i el caràcter seductor de la mateixa. En aquesta peça, la 

mirada juga un paper molt important pel que fa a la pertinència fatal ja que se‘ns mostren 

uns ulls extremadament esquinçats, similars als d‘algun personatge mitològic dels comentats 

i una expressió certament seria, que ens du a interpretar cert fatalisme i certa malícia del 

personatge.  

 

En alguns casos, l‘elegància fatal s‘extrau del propi personatge i del context en el 

qual es meneja, tal i com podem observar en l‘anunci de Martini (imatge III.41), on una 

espectacular Monica Belluci, amb un vestit d‘encaix negre i uns talons espectaculars es 

recolza sobre dos homes en una sala de bar. L‘anunci reflecteix el caràcter més sensual de la 

protagonista, mostrant-la com una dona fatal poderosa i dominant sobre la figura 

masculina, a l‘hora que la dota d‘un fort caràcter sensual que es desprèn de la pròpia posta 

en escena i de l‘essència de la dona.  

 

Altres peces, com l‘anunci d‘Opium (imatge III.42) o de Ninette (imatge III.43) 

simulen de nou un imaginari vinculat a l‘elegància obscura i la nit, presentant a les models 

en roba interior obscura i posicions bastant sensuals, de les quals s‘extrau el missatge 

seductor i arrogant que caracteritza al caràcter d‘aquestes noves fatals. 

Hem pogut observar, per tant, que la representació de l‘elegància fatal a través de la 

connotació nocturna i l‘elegància derivada de vestits obscurs i mirades perverses està patent 

en la nova publicitat. La nova femme fatale es presenta com una dona independent, elegant i 
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dominant front a la clàssica elegància fatal, que necessitava del recolzament de la imatge 

masculina per a fer-se ressò. 

 

 
L’elegància “natural” fatal 
 

La representació de l‘elegància fatal amb vinculacions obscures i trets estilístics 

negres sembla molt lògica si tenim en compte que allò obscur i tenebrós i els colors 

obscurs han estat vinculats al llarg de la tradició cultural amb la dona fatal i la seva 

representació. Ara bé, hem pogut apreciar com la nova publicitat ha enfocat les noves fatals 

vinculant-les a estètiques diürnes, lluminoses i clares, en les que el personatge no solament 

s‘entén com una paradoxa d‘allò ‖pur‖ sinó que, a banda, aconsegueix absorbir les 

avantatges elegants i sensuals que la lluminositat aporten a la seva imatge.  

 

Un bon exemple d‘aquesta elegància ―natural‖ el podem trobar a l‘anunci de 

Givenchy (imatge III.44) en el qual, l‘actriu Uma Thruman encarna la imatge de nova fatal 

elegant. L‘actriu apareix seguda sobre una butaca mirant fixament a la càmera i amb una 

posició bastant sensual (que recorda al mític creuar de cames de la pel·lícula Instinto Básico, 

interpretada per Sharon Stone) se‘ns mostra com una fatal realment elegant, amb un vestit 

blanc, cenyit i amb els complements corresponents. A pesar que l‘elegància és evident en la 

imatge, no podem parlar d‘una elegància igual a la de la categoria anterior. En aquest cas, 

l‘elegància del personatge femení deriva de la naturalitat pròpia de la imatge, tenint en 

compte la seva composició. Es tracta, per tant, d‘una dona fatal elegant però, a l‘hora 

natural, més pròxima a la dona del carrer que a una estrella de cinema o a una model de 

passarel·la (com ocorria en la categoria anterior).  

 

També l‘anunci de Coco Chanel (imatge III.45) ens reflexa una dona fatal 

caracteritzada per l‘expressió del seu rostre i la mirada provocativa que presenta front a la 

càmera, però la composició i la senzillesa de la model (que aparentment no està vestida, 

sinó que solament llueix un collar de perles) ens aproximen a l‘elegància nata, la més natural 

i poc elaborada, una elegància que, en síntesi, fuig de l‘elaboració artificial de les models i 

reflexa a la nova fatal com un ésser realment atractiu però, a l‘hora, natural.  
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Altres peces publicitàries, com és el cas dels l‘anuncis de Guess (imatge III.46 i III.47) 

busquen reflectir imatges de dones fatals elegants i, al mateix temps, connotar naturalitat i 

ho fan a través de la utilització de tonalitats clares i blanques. No obstant, en aquestos 

casos, la percepció d‘elegància natural no és tan apreciable, puig que s‘exageren altres 

elements que distorsionen, en part, el missatge final l‘elegància fatal natural.  

 

 

Evocació a l’elegància temptadora 

 

Com hem pogut observar al llarg de la investigació, la temptació és una de les 

característiques més arrelades a l‘imaginari fatal. Tant a través del mite d‘Eva i la temptació 

front a la poma com en altres exemples que evoquen a la debilitat femenina davant les 

temptacions del destí, el recurs que apel·la al pecat i a la debilitat de la dona és molt 

evident. No obstant això, quan la publicitat comença a utilitzar l‘estereotip de dona fatal i 

crea les seves pròpies fatals modernitzades, també modernitza els mites clàssics i es nodreix 

d‘ells per a representar noves fatals que encara respiren d‘aquells aromes clàssics. La 

manera en que es duu a terme és a través del joc cromàtic amb tonalitats vermelles. La 

dona fatal apareix envoltada de colors vermells perquè, en primer lloc, suposen una 

tonalitat sensual i seductora gràcies a les connotacions poderoses que es desprenen d‘aquest 

color i, en segon lloc, degut a la heurística imaginària que es genera amb aquest color i la 

referència directa al món de la temptació, al mite d‘Eva i la poma i, fins i tot, al món 

sanguinari de vampirs, dimonis i bruixes.  

 

Com podem veure en l‘anunci de perfum de Victorio & Lucchino (imatge III.48) una 

sensual model apareix completament vestida de roig, posant elegantment front a la càmera. 

De la imatge podem extraure l‘elegància que impregna la peça tant per la posició de l‘actriu 

com per la seva mirada penetrant i l‘extens vestit que l‘envolta. A més, la càrrega cromàtica 

vermella de la peça ens fa relacionar la peça amb l‘imaginari més temptador i sensual, fet 

que afirma la seva pertinència a l‘estereotip fatal. L‘eslògan que acompanya : “Hecha de fuego, 

sangre, tierra y luna” també ens aproxima a l‘imaginari fatal puig que ens fa referència a un 

tipus de dona ardent, temperamental, en concordança amb la natura però al mateix temps 

genuïna i letal.  
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La peça d‘Avon (imatge III.49) també ens aproxima al món de la temptació a través 

de l‘ús exagerat del color vermell. En aquest cas, una model molt elegant i atractiva sotmet 

a l‘home, posicionant-se per sobre d‘ell en una escena. El poder de la dona és apreciable, a 

l‘igual que la referència al món del pecat (recordem que la poma, en el mite bíblic ja era 

pintada de roig, fet que ha contribuït en la connotació socialitzada del color).  

Ambdues peces comentades presenten fatals elegants que es nodreixen del color roig i les 

seves vinculacions temptadores per a afinar la seva pertinència al món fatal. Es tracta, 

doncs, d‘un recurs utilitzat per a crear tot un imaginari capaç d‘evocar a món mitològic des 

de la posició actual i amb elements estructurals propis del moment en el que es configuren 

les peces.  

 

Altres peces publicitàries que contenen reflexos de dones fatals també utilitzen el 

color roig per a incentivar el caràcter pervers, temptador i seductor de la femme de la peça. 

Un exemple d‘aquesta afirmació apareix a l‘anunci de Chanel (imatge III.50) on, a pesar que 

el vermell no és el color protagonista, sí és l‘encarregat de donar èmfasi al caràcter sensual 

de la dona i, a l‘hora, incentivar el seu caràcter provocatiu.  

 

 
L’evocació al luxe i al poder 
 

La nova dona fatal publicitària també es recrea entre ambients carregats de luxe i 

ostentació. D‘aquesta manera, i seguint amb tradicionals característiques que han recolzat 

l‘estereotip al llarg dels segles, podem entendre la relació amb el luxe com un element més 

de la comunicació del poder i l‘elegància. Normalment, l‘elegància femenina va lligada a la 

possibilitat material i al poder adquisitiu, puig que la seducció i la bellesa física s‘obtenen –

segons les creences marquetinianes de les grans marques de cosmètics- a través del poder 

adquisitiu de productes determinats. Així doncs, podem entendre que el luxe serà una 

manera més de recrear la dona fatal al bell mig de la publicitat, generant així un nou clixé de 

venda en el qual la imatge d‘una dona seductora i poderosa, a l‘hora que atractiva i luxosa 

serà l‘eix comunicatius principal. En aquest context, la nova fatal publicitària es 

caracteritzarà per mostrar-se com un ésser arrogant a l‘hora que seductor. La majoria 

d‘aquestes noves fatals venen de la mà de marques destinades a públics amb alt poder 

adquisitiu, des de perfums cars, maquillatges o marques d‘alta costura. Podem trobar, 

doncs, tot un mercat en el que la nova dona fatal, arrogant i ostentosa, ha trobat el seu lloc 
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i on és entesa com perversa i fatal però no des del punt de vista del fatalisme i la 

sanguinaritat, sinó des d‘una perspectiva que s‘aproxima molt més al narcisisme i al culte al 

cos que no pas al domini de l‘home, l‘egoisme i la falta d‘escrúpols.  

 

Les peces publicitàries de la marca de perfumes J’adore de Dior reflecteix 

perfectament aquest tipus de nova fatal. Com podem observar a els diversos anuncis 

(imatges III.51 i III.52), les models de J’adore assumeixen perfectament el rol de fatal 

ostentosa i apareixen, en totes les peces citades, envoltades d‘or. Aquesta tonalitat daurada 

que va en concordança amb l‘envàs del perfum ens recrea tot un imaginari carregat de luxe 

i poder, on el culte a la pròpia satisfacció i el propi plaer són el més important. La dona, 

que apareix sola en totes les peces, mira fixament el receptor de la peça amb mirades 

provocatives i insinuants, de les quals es pot extraure la seva arrogància i la seva 

independència, a l‘hora que es pot llegir el narcisisme propi de les peces. Cal remarcar que 

en una de les peces (imatge III.53) la model fatal assumeix una postura bastant provocativa 

mentre estira el seu vestit insinuant que van a veure‘s els seus pits. Observem com, a pesar 

que el destinatari final d‘aquestos anuncis és una dona, el missatge continua transmeten una 

sèrie de valors fatals que careixen de sentit quan es tracta d‘una conversa entre dos dones. 

És ací on adquireix importància el nou concepte de la dona fatal publicitària: aquesta, ja no 

solament és un instrument per a seduir homes i traure d‘ells els beneficis desitjats, sinó que 

s‘ha convertit en un model, un esquema de conducta més, un reflex d‘una imatge que es 

mostra, quant menys, tendenciosa i actual.  

 

 

D) La dona fatal lèsbica  

 

La publicitat, seguint les tendències socials que l‘envolten, genera una sèrie de 

continguts que impliquen un reflex més o menys fidel del món reial. Puig que considerem 

la publicitat com una eina més, transmissora de valors i capaç d‘influir en la conducta i el 

judici humà, hem de considerar que aquesta s‘aproxime a nous imaginaris que tenen ressò 

en el món actual. Així doncs, que la publicitat faça referència al món homosexual no és 

quelcom estrany, ja que en els últims anys hem pogut presenciar un avanç respecte als drets 

del col·lectiu homosexual. Sent aquest tema un tema d‘actualitat, que ha estat present tant 
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en l‘àmbit legislatiu com en la realitat quotidiana, és obvi que la publicitat faça ressò 

d‘aquesta temàtica a les peces publicitàries més contemporànies.  

 

La manera en que es representa la realitat homosexual en publicitat (analitzant-la des 

de la perspectiva femenina, que és la que té importància en la nostra investigació) s‘aprecia 

des de dues perspectives diferents: per una banda, trobem referències directes i subtils a la 

presència lèsbica en les peces i, per altra banda, la referència al col·lectiu lèsbic des d‘una 

perspectiva fatal, on la dona homosexual assumeix part del rol fatal i és presentada com un 

ésser dominant, poderós, determinant i segur de sí mateixa.  

 

Si ens centrem en aquesta segona tendència representativa, podem parlar d‘una 

relació íntima entre la dona fatal moderna i el reflex de la dona lesbiana en publicitat. Degut 

a les creences socials establertes, la dona lesbiana és considerada una dona valenta, que ha 

fet front a la seva condició homosexual i ha gaudit de les forces necessàries per a eliminar 

els obstacles socials i assumir el lloc que li correspon en societat. La lluita pels drets 

homosexuals i el difícil camí que ha suposat aquesta batalla connoten en la dona lesbiana 

cert grau de poder, de domini, valentia i coratge, característiques molt lligades a les de la 

dona fatal moderna. A més, s‘entén la dona lesbiana com una dona independent i segura 

d‘ella mateixa, fet pel qual s‘ha convertit en una icona molt recurrent a l‘hora d‘anunciar 

certs productes.  

 

Aquest caràcter dominant i segur, unit amb la connotació morbosa i seductora que 

existeix en l‘imaginari social front a les unions lèsbiques, han facilitat la inserció d‘aquest 

nou personatge en les peces publicitàries com si d‘una dona fatal tradicional es tractara.  

 

Com podem observar en l‘anunci de Diesel (imatge III.54) dues dones que semblen 

relacionades, per la posició i el caràcter amigable de la composició, juguen a besar-se 

animosament. La peça ens mostra dues dones atractives, que es miren amb complicitat i es 

toquen lleugerament, amb tocs de misticisme. La vestimenta d‘aquestes dones ens acosta la 

morbositat de la imatge, ja que sembla que vesteixen roba pròpia d‘infermeres, però amb 

escots sinuosos i provocatius. Els llavis de ambdues personatges estan perfilats amb un 

carmí vermell molt marcat, que ens acosta a un imaginari eròtic i, a l‘hora, transmet una de 

les característiques més pròpies de les dones fatals tradicionals. El fet que les dues models 
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apareguen amb ulleres de sol contribueix a subratllar el caràcter fatals d‘ambdues, ja que les 

dota d‘un toc misteriós que genera cert sentiment místic en el receptor. Entenem, doncs, 

que aquesta peça busca conjugar el caràcter seductor que es desprèn de la relació entre dues 

dones amb trets seductors i provocatius propis d‘una dona fatal. La connotació rebel i 

poderosa que s‘extrau de l‘imaginari social es veu reflectit en la posició que adquireixen les 

models i, al mateix temps, es sobreentén la seva llibertat i la seva independència, dues 

característiques més arrelades al nou significat de dona fatal publicitària.  

 

També la peça de Dolce & Gabbana (imatge III.55) reflexa un món fatal centrat en la 

relació entre dues dones. En aquest cas, entren en joc els cossos molt definits, prims i 

cenyits, junt a una posició eròtica en la que les dos models s‘abracen provocativament, 

entrellaçant cames i braços. La posició subratlla el poder, puig que reflexa una abraçada 

dominant, a l‘hora que introdueix un toc de romanticisme entre elles. Les models es miren 

entre elles provocativament, mostrant els seus rostres segurs i carregats d‘independència i 

airegen lliurement la seva condició homosexual. Observem, doncs, com dues dones 

seductors, elegants i provocatives generen tot un imaginari carregat de poder, sensualitat i 

erotisme. Es tracta d‘una aproximació més a la realitat fatal en la nova publicitat on el 

recurs lèsbic és utilitzat com una característica més arrelada a eixes noves fatals, segures i 

poderoses, valentes i aventurades, que no s‘amaguen, que gaudeixen de la seva condició 

sense importar-los l‘entorn ni el context.  

 

La peça publicitària d‘ Exté Jeans (imatge III.56) dóna un pas més enllà en la 

representació de l‘imaginari fatal lèsbic i reflexa les dues models parcialment nues. 

D‘aquesta manera, a banda de contenir el caràcter independent i dominant, la peça gaudeix 

d‘un toc de sensualitat i morbositat més, que és percebut com un recurs més alliberador.  

 

Són moltes les marques que han optat per recórrer a l‘imaginari homosexual per a 

fer-se ressò en el mercat publicitari. La marca Sisley (imatge III.57 i III.58) va desenvolupar 

una campanya en la que tots els i les protagonistes representaven escenes homosexuals de 

més o menys implicació eròtica. Aquesta marca va utilitzar la nova tendència social com a 

recurs per a posicionar-se en un mercat força competitiu però, a més, va saber aprofitar-

se‘n de l‘entorn místic i sensual que connotaven aquestes imatges. Així, Sisley, que tenia un 

eix comunicatiu definit com rebel, modern, actual i independent, va encaixar en les seves 
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campanyes el reflex lèsbic amb la intenció de beneficiar-se de les connotacions que d‘aquest 

imaginari es desprenien. 

 

En alguns casos, l‘imaginari homosexual s‘ha representat buscant una implicació 

infantil que despertava més, si escau, la morbositat de les peces. Com es pot observar, de 

nou, a un anunci de Dolce & Gabbana (imatge III.59), les models han deixat de ser 

exuberants dones seductores per a apropiar-se de la seducció infantil de dos models més 

joves. Amb els cabells suaus, rossos i amb un rostre quasi angelical, aquesta peça ens 

aproxima al context de les lolites, aquelles dones fatals joves que tant de pes van tenir en la 

literatura romàntica i de les quals es desprenia la seducció perversa en forma d‘àngel 

infantil. En aquest cas, la combinació de models lesbianes amb el món infantil permet 

reflectir un nou grau de sensualitat que conjuga a la perfecció l‘erotisme de les models i el 

seu caràcter lèsbic amb els rostres infantils.  

 

Totes aquests representacions del món homosexual femení en publicitat no són més 

que una nova manera de mostrar la nova dona fatal, aproximant-la a les corrents 

contemporànies i a la realitat més propera. Lluny de tabús, la publicitat expressa lliurement 

la realitat homosexual que es viu en societat i, de la qual es beneficia gràcies a les 

connotacions eròtiques i al simbolisme provocatiu que d‘ella es deriva.  

Aquesta nova realitat ens vincula directament amb els primers indicis d‘homosexualitat 

femenina que ja apareixien subtilment en la literatura romàntica (recordem el personatge de 

Clara, en l‘obra El jardín de los suplicios) o en certes manifestacions cinematogràfiques (Rebeca 

de Hitchcock o algunes interpretacions de Marlene Dietrich). La diferència fonamental 

entre unes i altres manifestacions recau en la tímida referència en la cultura clàssica front a 

la llibertat expressiva de la qual gaudeix la publicitat.  

 

Podem afirmar, per tant, que el recurs lèsbic suposa una nova manera de 

representar la dona fatal publicitària puig que, gràcies al caràcter dominant i independent 

que es despèn d‘aquest col·lectiu social, es manté viva l‘essència d‘una femme fatale adaptada 

als nous temps i a les noves tendències i es continua transmetent una imatge femenina 

dominant, que no necessita de la presència de l‘home ni de la seva implicació per a definir-

se com una dona lliure, poderosa i, perquè no, rebel.  
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E) La dona fatal  implicada en la causa: La feminista 

 

Des de que s‘escrigueren les primeres obres literàries al mig del moviment romàntic 

fins a l‘actualitat, el canvi social ha estat tota una lluita constant per la igualtat entre sexes. 

El cinema, que encara responia a un patró patriarcal en el que la dona fatal era un producte 

més de l‘imaginari masculí i es considerava com un ésser dolent i inferior que solament 

gaudia de la seva seducció física per a triomfar, començava a plasmar les primeres petjades 

del que seria la lluita per la independència i l‘autodeterminació. En l‘actualitat, tants anys 

després, s‘ha aconseguir que la igualtat siga quasi una realitat i que les diferències entre 

sexes siguin cada vegada menors.  

 

Fruit del canvi social i de les noves polítiques igualitàries, la dona ha adquirit la seva 

posició en l‘escala dels drets i ha aconseguit igualar-se a la figura masculina. Encara que 

existeixen moltes implicacions sexistes que continuen debatent-se i lluitant-se, el camí 

recorregut ha estat favorable per al sexe femení i ha suposat tot un progrés pel que fa a la 

igualtat i la independència de sexes.  

 

Enmig d‘aquest context social, la publicitat continua transmetent cànons i valors 

que, de vegades, s‘allunyen de la lluita real i de la igualtat pròpiament dita. L‘existència de la 

femme fatale en la publicitat suposa un retrocés pel que fa a aquesta lluita d‘anys. És cert que 

la nova dona fatal publicitària s‘ha alliberat de les vinculacions sexistes i s‘ha definit com 

una dona segura de sí mateixa, lliure i independent però, de la mateix manera, s‘ha generat 

un grup social que davant d‘aquesta lluita per la igualtat s‘ha proclamat com l‘odi a l‘home i 

la recerca de la superioritat femenina.  

 

Sense ànim de generar un debat envers el caràcter feminista o bé masclista de la 

publicitat, hem de contemplar una nova tendència pel que fa a la representació de la nova 

fatal publicitària: es tracta de la dona feminista, la qual, cansada de la condició d‘inferioritat 

que ha arrasat a llarg dels anys, s‘ha convertit en l‘antagonista del problema i ara, busca la 

submissió de l‘home i el seu triomf per la superioritat.  

 

La publicitat reflexa en alguns casos aquesta dona feminista com una dona fatal 

més. La cataloguem de fatal perquè considerem que conjuga el seu poder i la seva 
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independència per fer malbé la figura masculina i deixar constància de la seva superioritat i 

la seva determinació.  

 

Com podem observar a l‘anunci de Dolce and Gabbana (imatge III.60) la dona es 

mostra com un ésser atractiu i seductor, rebel i poderós que arrossega un home lligat a una 

corda. El missatge és ben clar: l‘home simula la figura d‘un gos que la dona passeja i 

arrossega per terra. Es deixa constància de la superioritat femenina front a la debilitat 

masculina i, al mateix temps, es reflexa tot un imaginari feminista que busca, de nou, 

desestructurar la igualtat aparent i alçar la superioritat del sexe femení.  

 

També la peça de Kookaï (imatge III.61) reflexa aquesta nova fatal feminista. La 

dona, que amb el tors nu gaudeix d‘un moment de tranquil·litat té a la seva disposició a 

varis homes (convertits en miniatures) treballant per al seu propi plaer. En aquest cas, tant 

la grandària diferencial entre la figura masculina i la femenina com la posició que 

assumeixen ambdues personatges en la peça, reflecteixen eixa diferència sexual, en la que la 

dona s‘ha convertit en un ésser dominant que ha sotmès a l‘home gràcies als seus encants i 

l‘ha privat de la seva llibertat.  

 

Observem un paradigma comunicatiu entre la dona fatal clàssica i aquesta nova 

dona fatal: l‘antiga, la tradicional, necessitava de la seva condició seductora per a sotmetre a 

l‘home i, aprofitant-se de la seva debilitat, extraure d‘ell allò que necessitava. Ara, la dona, 

molt més atractiva i seductora, si escau, no solament utilitza els seus encants per a seduir 

l‘home i beneficiar-se d‘ell, sinó que també el sotmet de tal manera que anul·la la seva 

condició i el converteix en un esclau digne de les seves ordres. Es tracta, doncs, de la 

revolució total del gènere. La dona, ha deixat de ser submisa per a ser poderosa i, una 

vegada aconseguit aquest poder no ha cessat en la seva tasca perversa, sinó que castiga els 

homes i els utilitza com a esclaus propis.  Davant d‘aquest missatge fatal publicitari llegim 

de nou el caràcter pervers de la dona fatal que no ha cessat en la seva lluita per la llibertat i 

ara, una vegada aconseguit el poder dominant, tortura la figura masculina com a venjança 

per tants anys de submissió contrària.  

L‘anunci de Gucci (imatge III.62) recull de nou aquesta submissió masculina davant la nova 

i poderosa dona. En ell, podem observar com una atractiva dona mira al buit de la 

composició amb bastant desinterès. Sota ella, un home seu agenollat als seus peus, metre 
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simula demanar-li una súplica. Ella ni s‘immuta de la presència de l‘home i manté el seu 

despropòsit davant la situació. Una vegada més, vegem l‘home com un ésser que s‘enfila 

per aconseguir l‘atenció de la dona mentre aquesta, fruit del seu poder i la seva nova imatge 

dominant i perversa (eixa és, en definitiva, una de les noves fatals publicitàries) l‘ignora amb 

una postura bastant humiliant.  

 

Després d‘observar aquest últim recull de peces, podem parlar d‘un nou tipus de 

dona fatal publicitària que s‘encasella en el perfil feminista i discriminatori de la figura 

masculina. La considerem fatal per la seva vinculació amb el físic seductor i atractiu i, a 

l‘hora pel sotmetiment al que du a terme a l‘home. Es tracta, doncs, d‘una nova fatal que ha 

sorgit dels canvis socials i de la nova realitat davant la guerra de sexes i que, a pesar de 

suposar una icona negativa des del punt de vista de la igualtat, reflexa clarament un nou 

tipus de femme fatale dominat, poderosa, seductora i, com no, perversa.  

 
 

VIII.4. CONCLUSIONS ENVERS LA DONA FATAL PUBLICITÀRIA 

 
 

Desprès del plantejament envers la presència de la dona fatal en publicitat podem 

afirmar que es tracta d‘una presència patent i que s‘explota aquesta imatge com un recurs 

infal·lible per augmentar vendes. Hem observat que la presència de dones fatals no sempre 

es igual, sinó que existeixen diversos graus en que es representa aquest estereotip. 

 

Si comentem la manera en que la dona fatal està present quan es tracta d‘anuncis 

vinculats amb la mitologia, observem que no es fa un ús exagerat d‘aquesta imatge, però 

per la importància tradicional que ha tingut el referent mitològic, sol estar present en la 

majoria de casos. En aquest cas concret, el grau perjudicial per a la imatge femenina és 

menor, ja que tota l‘atenció de la peça publicitària no recau en la imatge de la dona, sinó 

també s‘extrapola al referent i, per tant, la presència de l‘estereotip no està tan vinculada a 

l‘explotació de la imatge perversa i seductora de la dona.  

 

Pel que fa a les referències a dones fatals del cinema observem com la 

intertextualitat és evident entre ambdues gèneres. El cinema és un gran portador de saber i 

tradició cultural, a l‘hora que també és un gran exemple de transmissió de valors socials. És 
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evident que la publicitat s‘alimenta d‘aquest saber ja succeït per fer referència a anècdotes i 

situacions que ja són conegudes pel receptor. En aquestos exemples, la vertadera explotació 

de la imatge no recau en la publicitat en si, sinó en l‘obra cinematografia la qual es la que va 

generar originàriament la denigració de la imatge. Així i tot, amb la representació 

intertextual de fragments o estètiques pertanyents al film noir, la publicitat retroalimenta el 

sentiment tradicional, ja que mou les velles concepcions en quant a la imatge femenina i el 

seu paper en societat. 

 

Els anuncis que utilitzen l‘estereotip basant-se en la temptació i la seducció, solen 

augmentar el grau en que la imatge denigra la figura femenina. Vegem com, a través de la 

identificació d‘una dona temptada i causant de les penúries humanes (parlem d‘Eva, 

òbviament) la publicitat genera un paradigma entre la necessitat del receptor i el producte 

anunciat. Tempta, d‘alguna manera, a mode de joc la ment del receptor i d‘aquesta manera 

dissimula la imatge negativa de la dona. Quan la seduccions és recerca a través d‘altre 

personatges, tornem al cicle intertextual que s‘alimenta de sabers anteriors, però, en aquest 

cas (al contrari que quan parlàvem de les fatals del cinema) la responsabilitat recau 

íntegrament sobre la publicitat, ja que s‘ha originat un nou imaginari basat en un saber previ 

que mostra una imatge fatalista de les dones.  Pot ser és l‘ estètica cabaretera el tret que més 

denigra la imatge femenina, mostrant-la com un objecte de desig masculí evident, amb 

robes exagerades, molt marcades, i rostres més vinculats al món de la vulgaritat que de 

l‘elegància.  

 

De totes aquestes maneres de representar la dona fatal en publicitat es genera un 

compendi, una nova estètica que ens presenta a les noves fatals del món publicitari. Es 

tracta de dones totalment perfectes, tant a nivell de bellesa com de seducció, amb un fort 

poder provocatiu i sensual que acaparen tota la importància de les peces publicitàries. 

Aquestes noves fatals són ben similars a les tradicionals però, amb la diferència que ja no 

són tan inferiors a l‘home ni estan subordinades. S‘ha unit la independència femenina actual 

amb les característiques fixes de les dones fatals de segles anteriors i s‘ha generat una 

bomba explosiva de seducció que difícilment passa desapercebuda a la vista humana. 

D‘aquesta manera, fruit de la millora de condicions femenines, la dona representa un perfil 

psicològic més bé dominant, amb talant i la malícia clàssica amb la que actuava es 

converteix en una espècie de ultraseguretat pròpia i força social. No obstant això, el fet que 
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aquesta personalitat femenina es represente a través de cossos seminus, rostres provocatius, 

sensuals, formes esquàlides ben definides i mirades transgressores que semblen poder 

parlar alimenta encara més (si escau) la condició de dona com objecte de desig masculí i 

subordinació femenina, solament vàlida per les qualitats físiques d‘atracció i seducció. 

 

Vegem, per tant, com la publicitat es nodreix de la dona fatal per tal d‘incentivar el 

seu caràcter provocatiu i persuasiu. Amb la utilització d‘un estereotip que transmet aquest 

caràcter seductor, la publicitat conjuga perfectament els seus objectius comercials amb la 

realitat semiòtica de la peça. Així, la imatge d‘una dona fatal, siga quin siga el seu caràcter o 

la variant que la sustente, accentua d‘alguna manera la persuasió i l‘atenció de la peça i, en 

síntesis, es converteix en un element generador de venda per a la publicitat.  

 

La reproducció incessant s‘aprecia en tant en quant el sectors que s‘anuncien a partir 

d‘un reflex fatal són molts i molt variats i és molt fàcil detectar referències al l‘imaginari 

fatal en moltes de les peces publicitàries que copsen el mercat. Cal dir que el motiu pel qual 

la publicitat s‘apropia de l‘estereotip i du a terme aquesta reproducció massiva del mateix 

deriva de les avantatges contingudes en l‘imaginari fatal. Des de seducció, persuasió, 

temptació fins a les connotacions més pròximes a l‘atractiu físic, la decisió i la personalitat, 

totes elles suposen uns clixés evidents que faciliten la transmissió de missatge publicitari, el 

qual es conjuga literalment amb aquestes característiques fatals.  

 

En definitiva, la utilització d‘una imatge amb connotacions temptadores suposa tot 

un èxit des del punt de vista de la inversió publicitària. La societat respon davant una 

imatge seductora femenina; el poder d‘aquesta imatge encara desperta en el públic dels 

missatges una necessitat fictícia, un desig incansable que és, en definitiva, l‘element 

generador de rendibilitat a les marques publicitàries que es nodreixen d‘aquest recurs.  
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CAPITOL IX:  

CONCLUSIONS FINALS

 
 

Després d‘aquest exhaustiu anàlisi envers la presència de la dona fatal al mig de la 

tradició literària, pictòrica, cinematogràfica, televisiva i publicitària hem de dir que ens 

trobem davant d‘un estereotip fort i poderós, capaç de saltar-se les barreres dels diferents 

modes d‘expressió que pertanyen a cada gènere i adaptar-se als canvis i a les diverses 

maneres de representació.  

 

La imatge de la dona fatal estereotipada s‘ha passejat airosa entre les obres literàries, 

els quadres romàntics i posteriors i les grans pantalles del cinema tot mostrant una 

iconografia fatalista, perversa i retorçuda vinculada a l‘expressió femenina. 

 

La consolidació d‘aquesta imatge estereotipada s‘aprecia tot just quan comença a 

repetir-se insaciablement a la literatura i, quasi al mateix temps, es contaminen les obres 

pictòriques amb aquest jove estereotip. En aquest moment, l‘estereotip de la dona fatal 

apareix com quelcom repetitiu i tendenciòs, encara que seria compromès afirmar que ja es 

tractava d‘un estereotip estandaritzat. Més bé podriem parlar d‘un tràfic d‘influències que 

abraça la literatura i la pintura del segle XIX i principis dels vint. Però, serà amb l‘aparició 

del cinema i les tendències narratològiques del film noir quan la dona fatal consolide la seva 

imatge estereotípica, entenent aquest procés com el verdader punt de consolidació formal 

de l‘estereotip.  

 

Podem dir, per consegüent, que els orígens de la dona fatal en la cultura 

industrialitzada s‘assenten en la literatura romàntica i posterior i la pintura de la mateixa 

època. Encara que la font principal d‘inspiració del mite recau en la mitologia clàssica, no 

serà fins a l‘arribada d‘aquest període cultural quan la representació de la dona fatal 

assumirà una sèrie de característiques estandaritzades que ens permetran identificar-lo i 

catalogar-lo fàcilment. En aquesta època, i just abans de la plena industrialització, la 

representació de la dona fatal ja se‘ns presentava com quelcom serialitzat, en tant en quant 
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les seves característiques sempre romanien similars, fins i tot quan s‘intentava desmarcar-lo 

de la tradicicional representació.  

 

La consolidació d‘aquesta imatge en la pintura i la literatura romàntica fou 

ràpidament entesa com una eina infal·lible en el mercat de la cultura. Prompte, aquesta 

predisposició estereotípica s‘estén en moltes de les produccions del moment, aportant-li el 

caràcter estandaritzat que ja s‘instaurava en les ments dels escassos –encara- consumidors 

de cultura. 

 

La literatura i la pintura assentaren, per tant, les bases d‘un procés estereotípic que 

fou assimilat per les II.CC a l‘hora d‘establir patrons de creació de producte cultural, tot i 

que aquesta recreació de la imatge de la dona fatal no s‘entendrà industrialitzada fins a 

l‘arribada del cinema dels anys quaranta i cinquanta, quan els anys d‘esplendor que 

acompanyaren al cinema gaudiren del mite en la seva plena essència.  

 

Quan la femme fatale comença a repetir-se insaciablement al cinema, ja ens trobem 

davant un estereotip consolidat, amb unes característiques ben definides i un imaginari 

afegit fàcil d‘identificar. Així i tot, serà el cinema el que s‘encarregarà de consolidar les 

diferents representacions sorgides de la literatura i la pintura. El cinema, gràcies a la 

combinació d‘imatge i so, generarà l‘èxtasi de la dona fatal, representant dones 

exageradament sensuals que passaran a la història com les primeres fatals de Hol·lywood. 

Seran aquestes pin up’s les encarregades de passejar la imatge fatal femenina per les sales de 

cinema i es convertiran en les icones fatals de l‘estereotip al segle XX. Aquesta època 

d‘esplendor cinematogràfica assenta les bases d‘un procés industrialitzador de la cultura en 

tant en quant suposa els inicis d‘un sistema de repetició estereotípica a la majoria de peces 

culturals.  

 

Observem, doncs, que les II.CC veuen en els tímids estereotips que derivaven de la 

literatura i la pintura la possibilitat de simplificar la tasca industrialitzadora; es tracta 

d‘apropiar-se d‘un saber que ja és (re)conegut pels públics i fomentar la seva aparició en els 

productes culturals del moment. Dit d‘un altra manera: ―la industria cultural se aprovecha 

del poder evocador del estereotipo para construir discursos de fácil identificación con el 

público‖ (González Sánchez, 2011:2). L‘estandarització del propi estereotip, encara que 



Conclusions finals 

 421 

semble una redundància, respon a les lògiques mercantilístiques que alimenten la filosofia 

de les II.CC.  

 

El cinema negre dels anys quaranta i cinquanta ja ens mostrava una estandarització 

total de la imatge de la dona fatal, tot i seguint els dos processos fonamentals d‘aquesta 

estratègics industrialitzadora de la cultura –intercanviabilitat de les parts i 

pseudoindividualització-. Hem pogut observar a l‘anàlisi pertinent que la intercanviabilitat 

de les parts és el motor que permet la difusió massiva de la imatge de la dona fatal sense 

mostrar grans evidències al respecte60. Ens trobem, doncs, amb un nucli de segle cobert de 

dones fatals, totes elles diferents però a l‘hora, idèntiques en estructura, forma i patró.  

Aquesta repetició insaciable al film noir actua com a engranatge de la difusió estereotípica de 

la dona fatal. A partir d‘aquest moment, la presència d‘aquest estereotip en qualsevol 

producte cultural és una realitat i la manera en que es difon sempre està directament 

influenciada per les tècniques estandaritzadores.  

 

La televisió, per la seva part, assumirà la imatge més seductora de la dona fatal 

cinematogràfica i la utilitzarà en benefici propi per donar lloc a un nou personatge 

indispensable en qualsevol producció seriada: l‘antagonista fatal. Aquesta herència directa 

de l‘estètica cinematogràfica, però vinculada a la perversitat més mortífera de les 

romàntiques fatals sanguinàries, suposarà tota una icona característica dels serials de més 

èxit. Pel que fa en les telenovel·les, com hem pogut observar, la imatge de la dona fatal és 

duta a l‘extrem. Una vegada superades les traves socials misògines que alimentaren la 

renaixença del mite a la literatura i desprès del primer procés industrialitzador per part del 

cinema, les telenovel·les, enteses com un producte cultural més, s‘encarreguen de recuperar 

                                            
60

 Hem de tenir present que quasi coincidint temporalment amb la consolidació formal del cinema, Adorno i 
Horkheimer crearen el concepte d‘Indústria Cultural per explicar el canvi en la concepció formal de la cultura, 
que començava a regir-se pel principi de mercantilització. Aquest canvi, que modificava de manera substancial 
el caràcter tradicional de la cultura, va ser tractat i analitzat a l‘obra Dialéctica de la Ilustración i explicava el 
caràcter industrial que estava adquirint la producció de la cultura en la societat. La postura crítica dels teòrics 
front a aquest canvi posava de manifest les conseqüències destructores d‘aquesta nova tendència front als 
continguts artístics i culturals. En aquest context, hem d‘entendre que el cinema, com a Indústria Cultural 
desenvolupada al si dels processos de canvi i en plena postindustrialització, absorbeix ràpidament la lògica 
mercantilística dels nous processos creadors i distribuïdors dels béns i productes culturals. Així, la utilització, 
divulgació i promulgació d‘imatges estereotípiques –en aquest cas, la imatge de la dona fatal- suposa tot un 
recurs potent que facilita, per una part la tasca distribuïdora i, en segon lloc, l‘acceptació dels continguts 
culturals.  
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les arrels més pures del mite i ens presenten dones fatals excessivament perverses i 

malignes.  

 

Com hem justificat en el seu moment, aquesta renovació de les vinculacions més 

sanguinàries de la dona fatal deriven de la moral que impregna el context en el que 

sorgeixen aquestes telenovel·les. A l'Amèrica Llatina –origen de la telenovel·la analitzada- la 

importància de la religió i la necessitat d‘educar a través del producte cultural i, en 

conseqüència, televisiu, condicionen les trames narratives dels missatges. Es considera la 

televisió com una eina infalible per a comunicar; per aquest motiu, la imatge de la dona fatal 

ressorgeix amb la intenció de marcar una dicotomia ben definida del bé i el mal. La dona 

fatal representa el mal, el pecat, la transgressió de la norma establerta i, per aquest motiu, és 

un personatge pervers que acaba sent castigat de les maners més cruels possibles. El càstig 

de la dona fatal en les telenovel·les és, sense dubte, l‘ensenya que reflecteix el caràcter 

moralitzador d‘aquestes. Malgrat la funció educadora/moralitzadora, el ressorgiment de la 

més sanguinària dona fatal en les telenovel·les representa un nou punt d‘inflexió pel que fa 

a l‘estereotip. La repetició serà total des d‘aquest moment i a presència quasi omnipresent 

en els productes culturals serà obvia.. 

 

El tret més significatiu que aporten les telenovel·les a la divulgació industrial-

cultural del mite de la dona fatal és la innovació de dones fatals madures, que, malgrat 

allunyar-se del patró tradicional de bellesa i seducció natural, responen a les lògiques més 

pures del caràcter letal de la dona fatal. Aquestes noves fatals madures són roïnes, de veres. 

Les més roïnes. Tenint present que sorgeixen a la segona meitat del segle XX, és difícil 

entendre com aquesta renaixença de la imatge fatal respira vinculacions directes amb les 

fatals més sanguinàries que sorgiren de la misogínia romàntica (casos realment sanguinaris i 

cruels com podia ser la Matilde de Lewis o Adelaida a l‘obra Götz von Berlichingen de 

Goethe). Aquest fenomen, com hem justificat al capítol corresponent, té la seva justificació 

en les necessitats morals de l‘època i el lloc on sorgeixen les telenovel·les com a gènere i la 

necessitat d‘encarnar en la imatge de la dona fatal la personificació del mal més pervers, 

més demoníac i cruel. També les telenovel·les ens aporten una nova personificació de la 

dona fatal encasellant-la com una devoradora d‘homes. Es tracta de la vinculació de la 

maldat femenina amb la seva ànsia carnal, el desig pel sexe masculí i la necessitat 

d‘acumular victòries amoroses i sexuals. La presència de la devoradora d‘homes, que a 
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priori sembla anecdòtica, es convertirà en tota una variant més en el procés 

d‘estandarització de l‘estereotip fatal. Cal remarcar que, l‘estètica de la devoradora d‘homes 

suposa una justificació més de l‘anomenat procés intertextual, en tant en quant ens acosta a 

un personatge concret, a saber, Carmen a l‘obra de Mérimée, que va deixar per a la 

prosperitat tot un cúmul d‘influències reflectides tant en les telenovel·les com en les 

humorístiques i més recents comèdies de situació. A més, el tret més significatiu d‘aquesta 

invenció és la posterior explotació d‘aquest clixé estereotípic al si de tots i cadascun dels 

productes culturals contemporanis: serials, comèdies, pel·lícules d‘humor, reallity shows, nous 

formats televisius, literatura contemporània, publicitats, videojocs... Tots els productes 

culturals contemporanis s‘han alimentat en algun moment, d‘aquesta nova màscara 

atribuïda a la dona fatal en la telenovel·la. Podem dir, per tant, que l‘aportació de la 

devoradora d‘homes per part de les telenovel·les iniciarà l‘existència d‘una nova dona fatal 

que serà explotada insaciablement als productes culturals posteriors a aquesta innovació.  

 

Si fem referència a la comèdia d‘humor, hem de dir que l‘estereotip arriba de 

manera molt forta a les seves trames narratives. Amb una herència directa de les 

telenovel·les i les soap opera (no solament en format tècnic sinó també en molts elements de 

contingut) la comèdia de situació s‘apropiarà de les narratives més quotidianes que ja 

havien estat explotades pels seus antecedents directes i les utilitzarà per a ridiculitzar tots els 

elements que en ella es presenten. La quotidianitat passa a ser el motiu de sàtira a la 

comèdia de situació. Dins d‘aquesta ridiculització excessiva de tots i cadascun dels elements 

que conformen la vida diària de l‘espectador mitjà, els estereotips, i en concret la imatge de 

la dona fatal són utilitzats com una eina més, capaç de generar contingut d‘humor. Res 

escapa a la ridiculització en les comèdies de situació, fins i tot la pròpia essència d‘un 

estereotip amb grans vinculacions socials apareix satiritzat i convertit en comèdia.  

Òbviament, la burla directa de l‘estereotip representa d‘alguna manera una actualització del 

propi mite clàssic, un intent d‘aproximació de l‘essència de l‘estereotip a la pròpia realitat 

quotidiana. Siga com siga, la dona fatal que apareix a les comèdies de situació no és més 

que una tendència mesurable en el procés industrialitzador de la cultura que venim 

analitzant.  

 

Amb l‘esgotament de les possibilitats estandaritzadores, els nous formats necessiten 

nodrir-se dels sabers populars, previs i coneguts per l‘espectador, per poder així plasmar la 
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quotidianitat. En aquets producte cultual, la utilització humorística de la imatge i essència 

de la dona fatal permeten donar un pas més enllà en el procés estandaritzador, ja que 

atribueixen una nova variant diferent a la imatge prototípica que havia estat difosa 

prèviament. Cal remarcar que la ridiculització de l‘estereotip permet detectar moltes noves 

formes de representació de la dona fatal –com hem pogut observar al capítol pertinent-. El 

sorgiment de noves estètiques vinculades a la dona fatal es converteix en un procés 

estandaritzat exagerat, si tenim present que les noves representacions no són més que clixés 

a partir dels quals es difon la imatge formal de la dona fatal, el motlle a partir del qual 

s‘alimenten totes les derivacions d‘aquesta imatge. Per tant, les noves estètiques vinculades 

a l‘estereotip fatal no són més que el reflex d‘un procés estandaritzador en la divulgació 

d‘aquesta imatge, una individualització o personalització encoberta de l‘estructura formal 

que defineix la dona fatal.  

 

Observem, per tant, que front al desenvolupament i evolució in crescendo de 

l‘estereotip, ens topem amb l‘estandarització com a procés paral·lel d‘aquesta evolució. Les 

dones fatals es repeteixen de manera vertiginosa, sense aportar grans canvis entre elles. És 

sempre la mateixa fatal, amb una sensualitat ben definida i unes armes de seducció que li 

remeten aplegar al seu objectiu final. Malgrat els canvis de gèneres, l‘adaptació de l‘ús de 

l‘estereotip a totes les disciplines artístiques analitzades es autèntica i de fàcil identificació. 

Aquest tret respon a la lògica social imperant, com afirmem més endavant, que advoca per 

una reestructuració dels patrons socials tradicionals en recerca de la igualtat.  

 

D‘una manera transversal i paral·lela temporalment, la publicitat va heretant tots 

aquestos patrons i clixés estereotípics i utilitzant-los a les peces publicitàries. Tenint en 

compte l‘impacte fugaç i breu de la publicitat, la utilització d‘estereotips és una eina que 

simplifica la tasca descodificadora dels missatges. No obstant això, la publicitat a banda de 

reflectir una herència del caràcter de l‘estereotip també ha generat noves dones fatals que 

s‘han reinventat a les pròpies peces publicitàries. Com hem pogut observar a l‘anàlisi de 

peces comercials, és la publicitat qui ha definit nous patrons i noves formes de 

representació de la dona fatal en l‘època contemporània. Dones fatals ultradefinides, 

poderoses, dominants, segures de si mateixa; la nova dona fatal publicitària sembla que ha 

oblidat l‘essència misògina que alimentava la seva existència i s‘ha convertit en una dona 

infalible i implacable. Així i tot, no podem oblidar –com comentarem a continuació- que la 
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existència del mite en l‘actualitat tot i gaudir d‘una nova personalitat més fèrria, continua 

vinculat a un sentiment de desigualtat. Malgrat que les relacions d‘influència –especialment 

per part del cinema- són inqüestionables, també es poden apreciar altres herències entre la 

literatura i la pintura i la pròpia publicitat, tot i que són menys rellevants.  

 

En qualsevol cas, el tret més significatiu de l‘anàlisi de la dona fatal a la publicitat 

recau en la intertextualitat com a fenomen que justifica i permet entendre la presència de 

l‘estereotip clàssic en la publicitat contemporània. Aquest procés cultural de transvasament 

de saber és l‘eina indispensable que permet que la publicitat es nodreixca dels estereotips 

socials, en concret del de la dona fatal, i les seves peces estigues carregades de contingut 

cultural.  

 

L‘estandarització, per tant, està present des dels inics de la literatura romàntica, ja 

que el procés d‘anàlisi ens ha demostrat com s‘intercanvien les característiques fixes i 

variants del personatge estereotipat però, al remat, l‘essència del personatge és la mateixa. 

Però, ja tenien cabuda les II.CC a principis del segle XIX? Hem observat al llarg d‘aquest 

anàlisi que no existien com a tal però que les tendències de la creació cultural advocaven 

per una posterior industrialització i estandarització dels continguts. Les Indústries Culturals 

no feren altra cosa que beneficiar-se d‘una tendència obvia i patent en el món reial, 

caracteritzada pel tràfic d‘influències bàsiques i explotar-la des del punt de vista de la 

mercantilització i el benefici econòmic. Des del desenvolupament històric, l‘activitat 

cultural va esdevenir en una activitat continuada que es va consolidar com una esfera 

pròpia separada del treball. Però, a l‘igual que li va succeir a aquesta, la cultura va començar 

a revestir-se cada vegada més amb les formes del mercat i de la producció industrial, 

canviant el paradigma d‘autors-espectadors al de productors-consumidors. 

 

Cal fer un parèntesi en el desenvolupament d‘aquesta idea per donar-li cabuda en el 

context del nostre projecte. Vegem com, els inicis de l‘activitat literària i pictòrica 

s‘emmarquen en un panorama cultural, on existeix un autor-espectador. El públic, 

susceptible d‘aplegar a la cultura en aquella època61 va alimentar aquest paradigma entre les 

relacions de la creació i la recepció cultural. Però ràpidament es va produir un canvi en vista 

                                            
61 Recordem que els públics de la literatura i la pintura d‘aquesta època era solament les classes nobles i la 
burgesia, ja que eren els únics que podien costejar-s‘ho, a l‘hora que configuraven la petita part de la població 
que sabia llegir i escriure.  
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de l‘èxit i la demanda de material cultural. Les conseqüències de la Revolució Industrial i el 

ràpid desenvolupament de la societat de consum (vinculada als inicis del capitalisme) va 

influir en la producció de contingut cultural. Era més fàcil fer aplegar les creacions als 

espectadors (futurs consumidors) ja que els mitjans i els recursos logístics eren més senzills. 

A l‘hora, el canvi social derivat de l‘emigració a les ciutats i l‘oportunisme psicològic que 

caracteritzen l‘època permeten que l‘accés a la cultura deixe de ser un privilegi de l‘alta 

burgesia i uns pocs adinerats. Davant aquest canvi social, la cultura comença a difondre‘s a 

gran escala (en comparació a les manifestacions d‘anys anteriors) i, amb la diversitat 

(escassa, és cert, però ja podem parlar de diversitat) de públics, adquireix sentit que 

s‘estandaritzen els productes, amb la intenció d‘assegurar l‘èxit de les comandes 

 

Per tant afirmem que existeix un procés d‘estandarització de la cultura del segle 

XIX, encara que no s‘emmarca dins del procés de producció de les posteriors II.CC. És a 

dir, ens trobem amb l‘estandarització al contingut de les obres, derivada del tràfic 

d‘influències i la contaminació cultural evident –tenint en compte la proximitat de molts 

dels autos mencionats i les relacions personals que es coneixen entre ells- però aquestes 

encara no s‘han llençat al bell mig de la industrialització de la cultura i no ho faran fins la 

consolidació del cinema com a Indústria Cultural, moment en el que la contaminació i les 

influències entre peces i gèneres seran enteses com un mecanisme que encaixa 

perfectament en la lògica mercantilitzadora de les II.CC. i que, al mateix temps, simplifica 

els processos comunicatius bàsics –tant des del punt de vista de l‘emissor com des del 

receptor-. 

 

Serà, per tant, l‘arribada del film noir junt al sorgiment final de la societat de consum 

(l‘auge del capitalisme) i la cultura de masses entesa com a producte d‘aquesta societat de 

consum, quan l‘estandarització dels continguts culturals serà una realitat evident i 

irremeiable. El cinema repetirà fins la sacietat continguts, però també continents. 

S‘apropiarà de sabers previs (a través de la intertextualitat) i reproduirà de manera industrial 

totes aquelles idees i imaginaris que havien estat entesos com saber cultural. Serà en aquesta 

època quan l‘alteració de paradigma entre els implicats en el procés de comunicació cultural 

(emissors i receptors) canviarà totalment. Ja no trobarem artistes i espectadors, sinó que 

estarem parlant de productors i consumidors. La televisió, amb les telenovel·les, 

evidenciarà tant l‘estandarització com la pròpia intertextualitat apreciada al cinema i farà 
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d‘aquest procés mercantilitzador de la cultura la seva pròpia lògica narrativa. Malgrat que el 

procés estandaritzador i intertextual és evident en els productes televisius, aquestos, a la 

seva manera, camuflaran l‘herència directa de les seves dones fatals, dotant-les d‘un caràcter 

letal in extremis per aconseguir amagar una estandarització evident en la reproducció fidel de 

l‘estereotip. Les comèdies de situació (almenys les espanyoles, que són les que hem 

analitzat) explotaran el seu caràcter més satíric per fer una burla social a la imatge 

estereotipada dels darrers segles. Aquestes, amb la ridiculització de l‘estereotip 

contribueixen més, si escau, a l‘afirmació de l‘estandarització de l‘estereotip, ja que gràcies a 

l‘humor i el reflex còmic del personatge, posen de manifest la renovació del propi 

estàndard, una manera de reinventar el propi motlle del que surt l‘estereotip. La renovació 

de l‘estàndard suposa, per tant, un canvi en la representació formal del mite ja que el motlle 

del qual surt la dona fatal és deformat, manipulat, redefinit, reestructurat, però, al cap i a la 

fi, l‘essència que dóna sentit a aquesta matriu és la mateixa.  

 

Afirmem, en síntesi, que l‘estandarització en la cultura ja existia fins i tot abans del 

canvi econòmic que donaria pas a la societat de consum, però que era un fenòmens més bé 

natural, arrelat a les necessitats de l‘artista i a la manera de transmetre coneixements. El 

producte cultural i, per consegüent, el contingut cultural, es mostrava estandaritzat fruit 

d‘una corrent, d‘un sentiment, d‘una inquietud social que es manifestava a les obres 

culturals. Les II.CC, per tant, assimilen el funcionament dels cànons estilístics que havien 

funcionat al llarg de la tradició cultural i els exploten tot emmarcant-los en una societat 

industrialitzada, convertint el procés natural de corrent artística i tendència cultural en un 

sistema empresarial basat en la llei de la producció i el consum, oblidant, per tant, l‘essència 

de l‘activitat cultural.  

 

Tot aquest procés d‘estandarització que es consolida amb el cinema i que es divulga 

encaridament pels productes televisius, es veu extrapolat al món publicitari. La publicitat 

moderna, sortida ja dins de la societat de consum (la qual li atorga el sentit comercial que la 

caracteritza) s‘alimenta d‘aquestes pautes d‘actuació per respondre a les demandes del 

sistema econòmic. Trobem, per tant, una intertextualitat en el how know publicitari, que no 

és més que una acceptació del funcionament de les indústries culturals apropiat a l‘àmbit de 

la comunicació comercial. A banda de la intertextualitat en l‘actuació, la publicitat s‘ha 

estandaritzat a través de l‘herència dels continguts previs d‘altres manifestacions culturals, a  
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saber, la publicitat ha heretat l‘estereotip de la dona fatal – entre altres- i ha anat nodrint-se 

d‘aquesta imatge en busca del propi benefici, reinventat la pròpia essència del mite i fent 

sorgir noves formes de representació del mateix. A l‘igual que les comèdies de situació, la 

publicitat renova el propi patró estàndard en un intent creatiu de recerca de nou contingut 

cultural, en aquest cas, una nova imatge femenina. D‘aquesta necessitat d‘estandarització 

sobrevinguda sorgeixen les noves dones fatals publicitàries, aparentment originals i 

innovadores però, en essència, còpies sorgides del mite clàssic, del motlle estandaritzat al si 

de les II.CC, de les influències intertextuals entre els gèneres que l‘envolten i la sustenten.   

 

 

 

IX.1.Reflexions des del punt de vista del gènere:  

 

Degut al caràcter multidisciplinari d‘aquesta investigació i per les vinculacions que 

sosté amb un estereotip femení en la divulgació cultural, ens sembla necessari fer un incís 

que ens permeta compendiar les diverses conclusions que han sorgit de l‘anàlisi des del 

punt de vista del gènere i l‘equilibri en la difusió de la imatge femenina.  

 

Els orígens de la dona fatal, des de la mitologia clàssica han estat vinculats amb una 

situació de poder de l‘home front a la dona. La representació d‘una dona perversa responia 

a la dicotomia verge /dimoni imperant en aquella època i per la qual podíem entendre dos 

tipus ben diferenciats de dones: les angelicals, pures i bondadoses, sorgides de la mare 

natura per a reproduir la vida i cuidar de l‘home i la perversa dona, que anava a 

contracorrent i no seguia el patró establert, sent roïna i cruel per no acomplir amb les 

doctrines del moment (Bornay, 1990).  

 

Amb l‘arribada del Romanticisme i el ressorgiment de mites clàssics sorgeix un 

sentiment de misogínia derivat de la concepció que l‘home creador tenia de la imatge de la 

dona. Davant la impossibilitat de controlar els encants naturals de les dones i amb el temor 

de sentir un amor no correspost, l‘home es tanca en si mateixa i humilia la dona, entenent-

la com una encarnació del mal (Praz, 1999; Caballé, 2006). A les obres analitzades podem 

adonar-nos d‘aquest odi/temor per part dels creadors masculins. La dona reflectida, 

interpretada i definida pels autors al si de la  dicotomia del bé –la verge- i el mal -el diable, 
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la temptació-, abraça tot l‘imaginari femení de l‘època en qüestió i encasella l‘estereotip en 

funció de les necessitats creadores de cada moment. Tant la representació del bé com el 

reflex d‘allò pervers deriven del propi sentiment misogin, ja que la necessitat de mostrar 

l‘oposició entre una i altra afecta, també, a la construcció de l‘imaginari de la dona fatal que 

es gesta en aquestes corrents artístiques (Bornay, 1990; Praz, 1999; Caballé, 2006). Ara bé, 

el cinema negre que ja naix en un moment social més equitatiu62 no considerà les possibles 

vinculacions misògines de l‘estereotip i va continuar explotant aquesta imatge sense tenir en 

compte les possibles conseqüències. Òbviament, es va generar tota una tendència que 

relacionava a la dona amb el materialisme i la utilització dels homes baix els seus propis 

interessos. Es tractava, docs, de reflectir una imatge femenina més vinculada al món 

artificial que no pas al mon emocional. Així, trobem que les dones fatals eren dones 

materialistes, gelades, sense escrúpols, eren mal·leables i flexibles en funció dels seus 

interessos i malgrat que gaudien de fortes personalitats que li permetien actuar en 

conseqüència, el reflex final que es transmetia de l‘estereotip era ben distint: reflectia una 

imatge de dona vulnerable, les aspiracions de la qual en el món terrenal no eren altres que 

bens materials, acomodació i luxe i poder.  

 

Aquest fenomen que deriva del film noir i que va causar més impacte social en els 

EUA que no en Europa i menys en Espanya –que ja patia les conseqüències d‘altres 

polítiques gens equitatives i gaudia d‘un cinema que advocava altres patrons diferents però 

a l‘hora igual de denigrants per a la dona- va consolidar el que seria la imatge de la dona 

fatal al mig de la cultura i, degut al seu gran abast, va acostar l‘estereotip – a partir d‘aquest 

moment- a la posició més negativa per a la dona, des del punt de vista de la igualtat entre 

sexes.  

 

                                            
62

 No es tracta d‘un context social equitatiu en essència, però si que s‘aprecia un canvi en les tendències social 
referides a les desigualtats entre gèneres. El sorgiment del cinema negre, enquadrat al voltant dels anys 
quaranta, cinquanta i seixanta, coincideix amb les conseqüències de la primera onada del feminisme, sorgida a 
Anglaterra i els EUA a finals del segle XIX i principis del segle XX. No podem parlar d‘una societat equitativa 
i igualitària, però si podem entendre que les corrents de pensament feministes i les victòries derivades 
d‘aquesta primera onada afectaren d‘alguna manera als continguts culturals que des d‘aquest moment es 
divulgaven. La imatge de la dona fatal, en aquest context suposa un reflex de dona poderosa, segura de si 
mateixa, independent i forta, en concordança amb els reclams feministes de principis de segle però, al mateix 
temps, manté una vinculació directa amb els orígens misògins del mite que, per la seva part, continua 
reflectint una imatge de dona malvada que és, en definitiva, el reflex del temor masculí al creixement social de 
les dones.  
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El producte televisiu, en concret la telenovel·la, assumeix els patrons desiguals que 

ja estaven definits per a la dona fatal i els explota sense més dilacions, tot i perjudicant més, 

si escau, la imatge femenina. El cas concret de la telenovel·la suposa un tret significatiu 

perquè agrupa les vinculacions misògines tradicionals, l‘estereotip consolidat pel film noir  -

més masclista que no pas misogin- i a més, atribueix a la representació de l‘estereotip un 

caràcter moralista vinculat amb les doctrines cristianes que deixa a la dona en una situació 

molt inferior que la de la figura poderosa de l‘home.  

 

Siga com siga, l‘herència del mite de la dona fatal, en lloc d‘anar adaptant-se a les 

noves tendències socials, es manté estancat en el caràcter denigrant per a la imatge 

femenina durant quasi un segle, sense que la seva presència siga qüestionada i sense 

atribuir-li cap element que permeta la seva adequació a les tendències imperants. Serà amb 

l‘arribada de les comèdies de situació quan la ridiculització del mite ens demostre que es 

tracta d‘una imatge sense sentit pràctic en l‘actualitat. La crítica humorística a les dones 

fatals i el reflex que es fa d‘aquestes a les comèdies de situació ens permet entendre que la 

dona fatal, tot i ser un producte generador de venda, acceptat i explotat constantment, ja no 

gaudeix d‘aquell caràcter denigrador que la va alimentar des de anys enrere, sinó que, en 

l‘actualitat, és un tret més quotidià capaç de ser qüestionat i ridiculitzat, com qualsevol altre 

fenomen del dia a dia.  

 

Com hem justificat al capítol corresponent i, en oposició a les conclusions d‘altres 

estudis, hem de dir que la representació formal de l‘estereotip de la dona fatal en les sitcom 

espanyoles no suposaria un problema per a la igualtat de gèneres puig que la dona fatal 

s‘utilitza per a ser ridiculitzada i per a fer burla d‘ella. Malgrat que la imatge de la dona en 

les sèries de ficció espanyola continua representant un reflex social arcaic i desigual front a 

la figura masculina (Galán, 2007; Instituto de la Mujer, 2008; Fernández Gómez, Gil 

Gascón y Segado Boj, 2011), la representació de la dona fatal al si de la comèdia de situació 

espanyola representa una crítica satírica del propi estereotip, fet pel qual ridiculitza 

l‘essència del mite i les pròpies vinculacions desiguals i reflecteix, doncs,  la burla d‘un clixé 

femení que no encaixa en les lògiques socials imperants.  

 

La sitcom, per tant, es riu del caràcter pervers de la dona fatal i la mostra com un 

ésser ridícul, que desentona en l‘harmonia quotidiana del barri i que no és acceptada per la 
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seva conducta. A més, puig que totes les dones fatals detectades acaben sense trobar l‘èxit 

vital, podem entendre que el seu desenllaç actua a mode de càstig per la seva conducta 

inadequada. La dona fatal al serial representa, per tant, una sàtira de les dones fatals 

tradicionals, una burla a la dona maquiavèl·lica i cruel que, en l‘actualitat, no aconsegueix 

triomfar amb la utilització de les armes de la femme fatale més tradicional. Encara que 

algunes de les caracteritzacions del mite relacionen la dona amb el materialisme, el 

consumisme i la banalitat, hem d‘entendre que aquest reflex es du a terme a partir de 

l‘humor, fet pel qual les connotacions que d‘ell es deriven no responen a una denigració de 

la imatge femenina, sinó més bé a un acudit sarcàstic de la pròpia dona fatal.  

 

El problema fonamental de la presència de la dona fatal als productes culturals 

aplega quan parlem de publicitat, ja que en aquest cas, la intencionalitat del producte 

cultural és la venda de productes materials o immaterials i, per tant, la utilització d‘imatges 

vinculades amb la desigualtat o que representen una dona subordinada a l‘home en 

qualsevol àmbit, suposa un retràs pel que fa a les polítiques de gènere que advoquen per la 

igualtat.  

 

En el cas de la femme fatale, la reproducció d‘aquesta imatge en l‘àmbit publicitari 

deixa molt que desitjaren relació a les polítiques d‘igualtat de gènere. La publicitat està 

reflectint una imatge que denigra la posició de la dona, mostrant-la com un ésser fatal, 

pervers, interessat, banal, superficial i, a l‘hora, com un objecte de desig masculí. Aquesta 

imatge fatídica del sexe femení podia entendre‘s en un context social mogut pel canvi en les 

funcions socials, un context misogin que temia al creixement de la dona en societat, però ja 

no té cabuda en l‘actualitat.  

 

La femme fatale que ens transmet la publicitat s‘allunya d‘un entorn misogin en el que 

la intenció fonamental és reflectir la dona com un ésser dolent, però es nodreix de la seva 

existència en els cabdals de la cultura contemporània per explotar algunes de les 

característiques formals més pròpies de l‘estereotip i, extraure d‘elles, el valor necessari per 

transmetre temptació, seducció i persuasió a les seves peces.  

 

Vegem, doncs, que la publicitat ha deixat enrere les connotacions sexistes que 

acompanyaren la dona fatal al llarg de la seva consolidació però es beneficia de l‘exaltació 
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publicitària, dels valors seductors que defineixen aquest estereotip, per considerar-los 

avantatges competitius d‘acord amb la seva pròpia filosofia.  

 

Puig que la publicitat es entesa com un element de comunicació més i, per tant, és 

susceptible d‘influenciar els públics i portar saber cultural, deu mantenir-se al marge de les 

qüestions sexistes i promulgar-se per la transmissió d‘una imatge femenina imparcial, tot 

vinculada a la recerca d‘una igualtat social.  

 

Podem dir, per tant, que la intertextualitat com a estratègia transvasadora de 

continguts culturals justificaria d‘alguna manera la presència de la dona fatal en publicitat. 

La realitat existeix, el passat és la història i no podem eliminar els fets que han marcat tota 

l‘evolució social. Fer referència a la dona fatal més vinculada amb la misogínia i la 

discriminació podria tenir un sentit si es fa des d‘un punt de vista purament intertextual, 

fent ressò d‘alguna peça cultural clàssica que contingués l‘estereotip. Ara bé, la creació de 

noves dones fatals, la reinvenció de la presència del mite per a generar noves fatals igual de 

perverses i malvades que, al cap i a la fi, són éssers subordinats que necessiten del seu 

fatalisme per llaurar-se un espai en la societat no és tan justificable.  

 

En definitiva, la publicitat s‘ha alimentat de l‘estereotip de la dona fatal de manera 

intertextual, potenciant els valors que li resultaven més beneficiós, tot i entenent la realitat 

patent pel que fa a la qüestió del gènere. Malgrat que en alguns casos l‘apropiació de 

característiques fatals suposa un reflex discriminatori, hem de considerar la imatge de la 

femme fatale publicitària com tota una icona que representa el caràcter, en part històric i, en 

part, actual, de la nova posició femenina front a la societat.  
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IX.2. JUSTIFICACIÓ DE LES HIPÒTESIS INICIALS 

 

  

Si tornem als inicis d‘aquest treball, recordarem que plantejàvem una sèrie 

d‘hipòtesis que intentaríem refutar o afirmar al llarg d‘aquest treball de recerca. A mesura 

que hem anat avançant en la recerca hem anat donant resposta a cadascuna de les hipòtesis 

que han orientat i conduït aquest treball. No obstant això, i per fer una síntesis organitzada 

de les premisses que plantejarem al principi, sembla oportú reflexionar sobre cadascuna 

d‘aquelles hipòtesis per donar-los o no una confirmació coherent.  

Si comentem una a una aquelles hipòtesis inicials, hem de dir que:  

 

 

La primera d‘elles: Les II.CC han estandaritzat, a banda de les trames 

narratives, els personatges d’aquestes, posant especial èmfasi en l’estandarització 

dels personatges femenins se‘ns confirma, ja que hem pogut observar com al llarg de la 

tradició cultural analitzada, els personatge de la dona fatal s‘ha repetit de manera constant. 

Hem vist que l‘essència de la femme fatale ha estat explotada en cadascuna de les 

manifestacions culturals analitzades, des de la literatura, la pintura, el cinema, el producte 

televisiu o la publicitat. A pesar que en cadascuna d‘elles la dona fatal s‘ha adaptat a les 

necessitats pròpies del mitjà d‘expressió, hem demostrat que l‘estereotip en qüestió 

continua sent el mateix: frívol, seductor, temptador i fins i tot pervers i que respon sempre 

a un caràcter intrínsec en cadascuna de les seves múltiples aparicions.  

 

 Si parlem de la segona d‘aquelles hipòtesis: La dona fatal és un personatge 

prototípic femení que sorgeix pràcticament al temps que la societat industrial i, per 

tant, al temps de les II.CC, hem de dir que no se‘ns confirma, ja que hem pogut observar 

que el personatge de la dona fatal es consolida al bell mig del segle XIX i junt al naixement 

de la societat industrial, però que els seus orígens i la seva existència com a personatge 

cultural manifestat està present des de molts segles enrere, a saber, des de les primeres 

manifestacions mitològiques i, també, des de la culminació dels textos religiosos, on ja es 

poden identificar dones fatals que encaixen perfectament amb les dones fatals ressorgides 

en l‘època industrial. Per tant, podem parlar d‘una consolidació, d‘un ressorgiment d‘aquell 

personatge clàssic al bell mig del segle XIX, però no d‘un naixement innovador i genuí en 
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aquesta època. Així doncs, la femme fatale no sorgeix com quelcom creatiu al si de les II.CC, 

sinó que aquestes indústries solament rescaten un saber previ, en aquest cas, una imatge 

femenina arrelada a les mitologies clàssiques i religioses i la manipulen segons el seu judici, 

per a aportar al mercat cultural productes en els que la repetició d‘aquest estereotip és 

patent.  

 

Si parlem de la tercera hipòtesis que plantejarem: La dona fatal manifesta trets 

estandaritzats al llarg de les seves distintes manifestacions, bé siguen literàries, 

pictòriques, cinematogràfiques, televisives i més recentment publicitàries, afirmem 

que és cert, ja que hem pogut observar com tant en la literatura com en pintura, cinema i 

producte televisiu la femme fatale gaudeix d‘uns trets comuns que ens permeten classificar-la 

com a tal i que, la publicitat continua utilitzant aquesta imatge estandaritzada per dur a 

terme els seus missatges comercials. Aquestos trets estandaritzats són les característiques 

que ens permeten afirmar la seva pertinència al món de l‘estereotípia i, a pesar que 

cadascuna de les manifestacions culturals analitzades presenta alguna aportació innovadora 

al concepte fatal, s‘ha demostrat en l‘anàlisi que la repetició patent de l‘essència de 

l‘estereotip assumeix la responsabilitat necessària per parlar d‘estandarització.  

 

 Pel que fa a la quarta hipòtesi que plantejarem als inicis d‘aquest treball: La 

publicitat s’apropia de l’estereotip en qüestió i el reprodueix incessantment, hem de 

dir que se‘ns confirma puig que hem pogut observar com l‘entorn publicitari es nodreix del 

saber cultural previ que es refereix a l‘imaginari fatal i l‘utilitza al bell mig de les seves 

múltiples manifestacions per tal de recalcar característiques arrelades al concepte de la dona 

fatal. La reproducció incessant s‘aprecia en tant en quant el sectors que s‘anuncien a partir 

d‘un reflex fatal són molts i molt variats i és molt fàcil detectar referències al l‘imaginari 

fatal en moltes de les peces publicitàries que copsen el mercat. Cal dir que el motiu pel qual 

la publicitat s‘apropia de l‘estereotip i du a terme aquesta reproducció massiva del mateix, 

deriva de les avantatges contingudes en l‘imaginari fatal. Des de seducció, persuasió, 

temptació fins a les connotacions més pròximes a l‘atractiu físic, la decisió i la personalitat, 

totes elles suposen uns clixés evidents que faciliten la transmissió de missatge publicitari, el 

qual es conjuga literalment amb aquestes característiques fatals.  
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Pel que fa a la quinta hipòtesis general que plantejarem als inicis d‘aquesta 

investigació: La publicitat continua reflectint l’estereotip clàssic hem de dir que se‘ns 

confirma parcialment, ja que, com hem pogut demostrar en el capítol dedicat a l‘anàlisi 

publicitari, el reflex de l‘estereotip clàssic és evident però la publicitat l‘adapta, el 

modernitza i li dóna un sentit actual, que res té a veure amb l‘imaginari fatal que s‘apreciava 

als orígens del segle XIX. Certament, el reflex de l‘estereotip clàssic de vegades s‘aproxima 

a les vinculacions més antigues (per exemple, quan parlàvem de la referència al mite d‘Eva i 

la temptació) però la gran importància de la femme fatale publicitària sorgeix de l‘aparició 

d‘una nova estètica fatal que suposa el reflex de dones actuals, contemporànies, que 

passegen a través de les peces publicitàries la seva seguretat, el seu caràcter, la seva 

autodeterminació i la independència que han aconseguit en les últimes dècades.  

 

L‘ultima de les hipòtesis generals que plantejarem fa referència a la vinculació de 

l‘estereotip de la dona fatal amb la qüestió de gènere i deia així: La persistència de 

l’estereotip és negativa des del punt de vista de gènere. Desprès d‘aquest treball 

d‘observació, investigació i classificació hem de dir que, als inicis de l‘existència de les 

II.CC, la presència de la dona fatal suposava una imatge negativa pel que fa a la construcció 

de l‘imaginari social. En aquella imatge es podien identificar trets propis de la misogínia 

imperant del segle XIX, que va alimentar la literatura i la pintura romàntica i posterior. Una 

vegada configurat el món audiovisual, les telenovel·les, com hem comentat en el capítol 

corresponent, absorbeixen una dona fatal antagonista i perversa que pel seu caràcter 

moralitzador, advoca a la denigració de la imatge de la dona. Les comèdies de situació 

espanyoles per contra, i degut als canvis socials i estructurals dels països d‘origen, presenta 

una dona fatal ridiculitzada i burlesca, que no fa més que posar en sàtira qualsevol indici 

masclista en la construcció social de la imatge femenina. En quant a la publicitat, tal i com 

hem pogut observar, podem justificar la presència de la dona fatal quan la seva recreació 

deriva d‘un procés d‘intertextualitat que no busca res més que evocar un imaginari 

prèviament conegut o bé, una realitat ja passada però no per això oblidada. No obstant 

això, les noves dones fatals que sorgeixen ja en un context contemporani contribueixen a la 

creació d‘una imatge femenina denigrant en tant en quant les vinculacions de l‘estereotip de 

la dona fatal es posen de manifest en un moment històric i social on ja no té cabuda.  
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 D‘aquestes hipòtesi inicial van plantejar d‘altres sub-hipòtesis, que sorgien d‘elles i 

que pretenien aprofundir més en l‘essència de la dona fatal al mig de la cultura 

contemporània. D‘aquelles hipòtesis, una vegada acabada la investigació, podem dir que: 

 

Pel que fa a la primera d‘elles: L’estereotip de la dona fatal és constant en la 

creació gràfica i literària des dels inicis del segle XIX i en la producció 

cinematogràfica i televisiva dels anys posteriors a la industrialització, hem de dir que 

no se‘ns confirma, ja que la presència de la dona fatal és evident a partir d‘aquesta època, 

però no podem datar-la com a punt de referència puig que hem pogut comprovar que, 

certament, amb el naixement de la societat industrial s‘accentua la constància de la imatge 

fatal femenina, però que la mitologia clàssica i la tradició històrico-religiosa ja ens aportaven 

multitud de casos on la femme fatale era protagonista. A més, hem pogut observar que, a 

partir d‘aquest segle, la imatge comença a tenir una importància considerable fruit del 

context social del moment però que la constància en la difusió de la imatge no segueix un 

ordre cronològic sinó que més bé deriva de les necessitades de cada manifestació cultural i 

de cadascuna de les èpoques en les que el sobrevenir fatal adquireix sentit.  

 

 Si parlem de la segona sub-hipòtesis: La manera de representar la dona fatal és 

igual a totes manifestacions culturals, encara que cadascuna l’adapta a les 

necessitats logístiques d’expressió, hem de dir que aquesta fa referència a 

l‘estandarització, per una part, i a la contaminació entre gèneres, en segon lloc. Podem 

afirmar, per tant, que és cert que l‘essència del personatge és similar en cadascuna de les 

manifestacions culturals, però que les diferències, com hem pogut comprovar en l‘anàlisi 

anterior, no solament deriven de les necessitats logístiques d‘expressió ni del suport en el 

qual es presentaven les peces culturals, sinó que aquestes adaptacions són importants des 

del punt de vista de l‘adaptació al context social del moment. No té res a veure el context 

en el que es desenvolupen la literatura i la pintura analitzades amb el context en el que naix 

el cinema negre nord-americà i, molt menys existeix relació entre aquestos contextos i el 

panorama social del món televisiu o publicitari. 

 

 Al fer referència a la tercera d‘aquelles sub-hipòtesis: És el cinema l’expressió 

cultural que defineix formalment la dona fatal i el qual, aporta a l’estereotip un 

corpus de variants identificables, hem de dir que se‘ns confirma ja que com hem pogut 
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observar a l‘anàlisi, la literatura i la pintura assentaren les bases inicials per a la definició de 

la dona fatal moderna però que no fou fins a l‘arribada del món audiovisual i, en concret, 

fins al desenvolupament del film noir quan la dona fatal va assumir una sèrie de 

característiques físiques i psicològiques que donaren sentit a la seva existència i li aportaren 

el reforç necessari per a ser considerada un estereotip en tota regla. A més, cal fer 

referència a l‘explosió comunicativa que va suposar l‘aplegada del cinema, el qual va 

permetre conjugar imatge i so, i, per tant, donar un suport formidable al que havien estat 

les germinacions anteriors de la dona fatal.  

 

Pel que fa a la quarta i quinta sub-hipòtesis: La televisió hereta l’estereotip 

cinematogràfic directament i l’utilitza en les seves manifestacions i La 

representació de la dona fatal en les telenovel·les suposa una vinculació directa amb 

la representació de la dona fatal cinematogràfica, hem de dir que no se‘ns confirma, ja 

que hem pogut demostrar en l‘anàlisi que l‘arribada de la dona fatal al món televisiu i, en 

concret als productes seriats i les telenovel·les, suposa una nova revolució en la trajectòria 

de l‘estereotip. Les telenovel·les hereten evidentment la imatge física de la femme fatale 

cinematogràfica però la personalitzen posant en èmfasi la seva perversitat i convertint-la en 

un personatge més que pervers. Hem comentat a l‘anàlisi que la dona fatal dels productes 

televisius assumeix el rol d‘antagonista fins al punt que es converteix en un personatge 

prototípic clau en qualsevol manifestació. A més, tant la imatge física com el grau de 

perversitat que hereten del film noir són duts a l‘extrem i reconstitueixen el personatge 

aproximant-lo a imaginaris realment sàdics i perversos però, a l‘hora, extremadament 

seductors i atractius. S‘ha demostrat, doncs, que la dona fatal dels productes televisius 

analitzats absorbeix, per una part, totes les característiques fatals abans vistes en altres 

àmbits i que, de la unió de totes elles, exposa una nova faceta fatal on l‘exageració, 

l‘ostentació i el fatalisme més pervers seran els protagonistes.   

 

 Si parlem de la sexta sub-hipòtesis plantejada : La representació de la dona fatal 

al serial humorístic espanyol es caracteritza per la ridiculització de l’estereotip hem 

d‘afirmar que és cert. Com hem pogut observar al capítol dedicat a les comèdies de 

situació, la dona fatal ressorgeix al serial d‘humor però amb un caràcter satíric i burlesc que 

no pretén res més que deixar constància del caràcter ridícul d‘aquest personatge en 

l‘actualitat. Aquest fenomen que caricaturitza d‘estereotip suposa un avanç pel que fa al 
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reflex de la imatge femenina en la societat actual, ja que a partir de la sàtira d‘una imatge 

vinculada a la desigualtat entre gèneres, es posa de manifest la poca aportació i l‘escàs sentit 

de la persistència d‘aquest mite clàssic en l‘actualitat.  

 

  La setena de les sub-hipòtesis que plantejarem deia que: La publicitat ha heretat 

de manera intertextual l’estereotip en qüestió; d‘ ella direm que hem comprovat que és 

cert que la publicitat s‘alimenta d‘aquest estereotip i l‘explota en benefici propi, tot i seguint 

un procés intertextual. Com hem comentat prèviament, la publicitat rep una herència 

cultural molt ben consolidada i l‘explota en el seu marc d‘actuació. Ara bé, en molts casos, 

la publicitat reprodueix aquest estereotip heretat amb la intenció de picar l‘ull al receptor i 

despertar la nostàlgia als sabers devinguts. 

 

 Fent referència a la vuitena sub-hipòtesis: La publicitat genera un reflex fidel de 

la dona fatal clàssica cinematogràfica, hem de dir que se‘ns confirma ja que hem pogut 

demostrat que, malgrat que la publicitat genera les seves pròpies fatals modernitzades, 

existeix una vinculació transtextual inqüestionable entre les dones fatals cinematogràfiques i 

la publicitat. Com s‘afirma en el capítol dedicat a aquesta relació fatal, el cinema suposa tot 

un reclam intertextual al mig de la creació publicitària i constantment existeixen 

vinculacions directes entre les perverses de Hollywood i les peces publicitàries.  

 

 Per acabar, recordem la novena sub-hipòtesis que deia que La dona fatal que 

apareix en la publicitat més contemporània denigra la imatge femenina. Hem de dir 

que no se‘ns confirma ja que hem de tenir en compte que, sempre que la imatge de la dona 

fatal es representa fent referència a un imaginari prèviament configurat, a un saber popular 

arxiconegut per la població o a qualsevol altre tret o relació intertextual, l‘estereotip té 

cabuda, ja que la seva funció no és més que retrocedir en el temps i portar al receptor a una 

estètica concreta, vinculada ja siga al cinema, a la literatura o a la pròpia televisió. Ara bé, 

quan és la pròpia publicitat la que (re)construeix dones fatals, cada vegada més i més 

seductores a l‘hora que perverses, provocadores innates i calculadores letals, ens trobem 

davant una situació que genera un malestar des del punt de vista de l‘equitat, ja que 

s‘alimenta una imatge d‘altres èpoques però no amb l‘objectiu de rememorar o evocar 

certes estètiques sinó regenerant una imatge vinculada a altres etapes històriques i amb 

greus implicacions desiguals des del punt de vista de la igualtat i  l‘equitat.  
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Les hipòtesis que formularem en un principi han estat corroborades o refutades en 

aquest apartat. Moltes d‘elles, simplement s‘han vist matisades, ja que la investigació ens ha 

demostrat que l‘estandarització de la dona fatal en la cultura conté molts matisos 

identificables que conjuguen el que és, en definitiva, el procés d‘estandarització del 

personatge. 

 

Observem com, després del procés d‘anàlisi podem afirmar que la dona fatal és un 

personatge que ha patit un gran procés d‘estandarització al bell mig dels últims segles i com 

la contaminació entre gèneres ha permès l‘adaptació d‘aquesta imatge a cadascuna de les 

manifestacions culturals analitzades. No obstant això, la investigació també ens ha 

demostrat, entre d‘altres dades que desconeixíem, que és el context social el que dóna sentit 

a la pertinència de l‘estereotip, el qual va adaptant-se als sabers i necessitats de cadascuna de 

les èpoques.  

 

 
 

IX.3. POSIBLES INVESTIGACIONS FUTURES:  

 
 

Després de concloure aquesta investigació i degut a la satisfacció personal i l‘interés 

pel tema en qüestió, ens sembla interessant deixar una porta oberta a possibles 

investigacions futures que podrien sorgir d‘aquesta investigació inicial. 

 

Pensem que seria interessant realitzar un anàlisi exhaustiu de la presència de la dona 

fatal en altres disciplines com la música o el teatre, i perquè no els videojocs (entesos com 

un nou mercat de comunicació i trames susceptible de ser portador de personatges 

estereotipats) ja que així obtindríem un panorama més complet de la presència de 

l‘estereotip en totes les manifestacions artístiques. D‘aquesta manera podríem aportar 

conclusions molt més globals no solament de la divulgació industrial-cultural del mite, sinó 

també de l‘estandarització com a procés reproductor insaciable i de la intertextualitat com a 

eina indispensable en el trasvassament de sabers i coneixement cultural.  

També seria interessant analitzar la figura antagònica de la dona fatal: l’home fatal. 

D‘aquesta manera se‘ns obriria un nou plantejament envers la igualtat o desigualtat en la 

representació d‘estereotips negatius de gènere.  
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Una última línia que plantegem seria l‘anàlisi en profunditat de la dona fatal, però no 

tant com a estereotip estandaritzat de gènere, sinó com a l‘essència del personatge i veure 

els canvis que ha patit, els diversos grups que s‘han generat d‘ella i com s‘ha utilitzat en 

publicitat. Seria una manera de realitzar un anàlisi en profunditat del tercer bloc d‘aquest 

treball, però tot i extrapolant-ho a altres manifestacions publicitàries (no solament la 

gràfica) i adaptant-lo a un anàlisi enfocat a la rendibilitat de l‘estereotip en publicitat.  

 

Tal vegada la continuació més interessant i la que més completaria el treball 

presentat seria la continuació en l‘anàlisi anterior fins a l‘actualitat, però no com a 

plantejament intertextual d‘influències entre gèneres, sinó com a evolució temporal de 

l‘estereotip. És a dir, seria interessant estirar les fonts primàries literàries, pictòriques i 

cinematogràfiques amb la intenció de veure com la dona fatal ha perdurat tot dins de 

cadascuna de les corrents culturals i com la seva essència ha anat modificant-se amb el pas 

del temps. 

 

A més, desprès de l‘anàlisi realitzat, se‘ns ha generat un sentiment d‘interès per la 

femme fatale dels productes televisius. Les telenovel·les, que en un principi suposaren una 

trava en l‘anàlisi i front a les quals ens negàvem a treballar, s‘han convertit en una font de 

continguts impressionant que ha despertat el nostre interès personal i han demostrat que 

existeixen moltes variants a analitzar des del punt de vista de l‘estandarització.  

 

En definitiva, esperem que aquest treball no siga un final que soterre la memòria de 

les dones fatals sinó que, ben al contrari, siga el principi de noves inquietuds, nous 

interessos i futures investigacions envers aquest ric i sobreexplotat estereotip.  
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 MOSTRA DE LITERATURA ANALITZADA 

 
 

 

ANY 
 

OBRA 
 

AUTOR 
 

PERSONATGE 

 

1772 
El diablo enamorado Jacques Cazotte Biondetta 

1779 Götz von Berlichingen 
Johann Wolfgang von 

Goethe 
Adelaida 

 

1790 
El Monje Matthew G. Lewis Matilde 

1809 Fausto 
Johann Wolfgang von 

Goethe 
Lilith 

1819 
La belle dame sans 

merci 
John Keats Lamia 

1835 
Mademoiselle de 

Maupin 
Théophile Gautier 

Mademoiselle de 

Maupin 

 

1836 
La muerte enamorada Théophile Gautier Clarimonde 

 

1840 
Nana Ëmile Zola Nana 

 

1842 
Novembre Gustave Flaubert Marie 

1846 La prima Bette Honoré de Balzac 
Bette 

Sra.Marnafe 

 

1847 
Carmen Prosper Mérimée Carmen 

 

1857 
Madame Bovary Gustave Flaubert Madame Bovary 

 

1857 
Las flores del mal Charles Baudelaire Jeane 

 

1862 
Los miserables Victor Hugo Fatine 

 

1866 
Phaedra Charles Swinburne Fedra 

 

1869 
El idiota Fiódor Dostoievski Nastasja Filippovna 
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ANY 

 

OBRA 

 

AUTOR 

 

PERSONATGE 

1874 
 

Las diabolicas 

 

Jules Barbey 

D’Aurevilly 

 

Nicole 

Christina 

1877 

 

Ana Karenina 

 

León Tolstói Ana 

 

1877 
Lesbia Brandon Charles Swinburne Lesbia 

 

1877 
Herodias Gustave Flaubert Salomé 

 

1879 
Casa de muñecas Henrik Ibsen Nora 

 

1884 
La Regenta Leopoldo Alas “Clarin” Ana Ozores 

 

1889 
Cleopatra Rider Haggard Cleopatra 

 

1891 
Salomé Oscar Wilde Salomé 

 

1894 
Lulú Frank Wedekind Lulú 

 

1898 
La mujer y el pelele Pierre louÿs Conchita 

 

1899 

El jardin de los 

suplicios 
Octave Mirabeau Clara 
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-MOSTRA PINTURA ANALITZADA 
 
 
 
 

 
 

Rossetti. Helena de 
Troya. 1863. 

 
Rossetti. Lady Lilith. 

1864. 

 
Rossetti. Venus 

Vesticordia. 1868. 
 
 

 
 

Rossetti. Pandora. 
1869. 

Rossetti. Hallada. 1846. Moreau. Edipo y la 
Esfinge. 1808. 

 
 

 
 

Burne-Jones. Sidonia 
Von Bork. 1860. 

Moreau. Jason y Medea. 
1865. 

Federich Sandys. 
Medea. 1868. 
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-MOSTRA PINTURA ANALITZADA 
 
 
 
 

 
 

Burne-Jones. Lau 
veneris. 1808. 

 

 
Félicien Rops. 

Pornócrates. 1860 
 
 

 

 
 

Manet. Olimpia. 1863. 
 
 
 

 
. 

 
Rossetti. Proserpina. 

1873. 
 

 
Rossetti. Astharé 
Syriarca. 1876. 

 
 
 
 

 
 

Max Klingger. Eva. 
1880. 

 
Moreau. Salomé 

danzante. 1874. 
 

 
Manet. 

Naná. 1877. 
 
 
 
 

 
 

Moreau. Cleopatra. 
1887. 
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-MOSTRA PINTURA ANALITZADA 
 
 
 
 

 
 

Émile Fabri. K. 
1892. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Arthur Hacker. Circe 

1893. 
 
 

 
 

Lévy Dhurmen. Eva . 
1896. 

 
Watherhouse. Circe 

envenenando al mar.1898 
 
 

 
 

Franz Von Stuck . 
Judith. 1893. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lévy Dhurmen. Salomé. 
1896 

 
Fernand Knhoff. Isthar. 

1898. 
 

 
Aubrey Beardsley. 
Mesalina. 1895. 

 
 

 
 

Lovis Corint. Salomé. 
1900. 
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-MOSTRA PINTURA ANALITZADA 
 
 
 
 

 
 
             Klimt. Judith I. 1901.             Munch. Salomé. 1903             Odilon Redon.Pando
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-MOSTRA DEL CINEMA ANALITZAT 
 
 
 
 
 

MOSTRA CINEMA 

 

ANY 

 

PELÍCULA 

 

DIRECTOR 

 

ACTRIU 

 

1917 

 

Cleopatra 

 

J. Gordon Edwards 

 

Theda Bara 

 

1918 

 

Carmen 

 

Ernst Lubitsch. 

 

Theda Bara 

 

1926 

 

El demonio y la carne 

 

Clarence Brown 

 

Greta Garbo 

 

1928 

 

La caja de Pandora 

 

Georg Wilhelm Pabst 

 

Louise Brooks 

1930 El Angel Azul 
 

Josef von Sternberg 

 

Marlene Dietrich 

1932 

 

El expresso de 

Shangay 

Josef von Sternberg Marlene Dietrich 

1932 

 

La máscara de Fu-

Manchú 

Charles Brabin 
 

Myrna Loy 

1933 

 

No soy un ángel 

 

Wesley Ruggles 
 

Mae West 

 

1937 

 

Ángel 

 

Ernst Lubitsch 

 

Marlene Dietrich 

 

1939 

 

Arizona 

 

George Marshall 

 

Marlene Dietrich 

1940 
 

Siete pecadores 

 

Tay Garnett 

 

Marlene Dietrich 

1940 
 

Rebeca 

 

Alfred Hitchcock 

 

Joan Fontaine 

1941 
 

La loba 
William Wyler Bette Davis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
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ANY 

 

PELÍCULA 

 

DIRECTOR 

 

ACTRIU 

 

1941 

 

El halcón maltés 

 

John Huston 

 

Mary Astor 

1942 
 

La mujer pantera 

 

Jacques Tourneur 

 

Simone Simon 

1942 
 

El cuervo 

 

Frank Tuttle 

 

Veronica Lake 

194 
 

La mujer del cuadro 
Fritz Lang 

 

Joan Bennett 

 

1944 

 

Perdición 

 

Billy Wilder 

 

Barbara Stanwyck 

1944 
 

Tener y no tener 

 

Howard Hawks 

 

Lauren Bacall 

1945 
 

Perversidad 

 

Fritz Lang 

 

Joan Bennett 

194 
 

Detour 

 

Edgar G. Ulmer 

 

Ann SavagE 

1946 
 

Una vida robada 

 

Curtis Bernhardt 

 

Bette Davis 

 

1946 

 

Gilda 

 

Charles Vidor 

 

Rita Hayworth 

1946 
 

La dalia azul 

 

George Marshall 

 

Veronica Lake 

1946 
 

Forajidos 

 

Robert Siodmak 

 

Ava Gardner 

 

1946 

 

El sueño eterno 

 

Howard Hawks 

 

Lauren Bacall 

1947 
 

Retorno al Pasado 

 

Jacques Tourneur 
Jane Greer 

1947 
 

Callejón sin salida 
John Cromwell 

 

Llisbeth Scott 

1948 
 

La dama de Shangay 

 

Orson Welles 

 

Rita Hayworth 

 

1950 

 

Eva al desnudo 

 

Joseph L. Mankiewicz 

Bette Davis 

Anne Baxter 

1952 
 

Cara de Angel 

 

Otto Preminger 

 

Jean Simmons 
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ANY 

 

PELÍCULA 

 

DIRECTOR 

 

ACTRIU 

 

1954 

 

Deseos humanos 

 

Fritz Lang 

 

Gloria Grahame 

 

1954 

 

La calle 99 

 

Richard Quine 

 

Kim Novak 

1955 
 

Las diabolicas 

 

Henry-George 

Clouzot 

 

Simona Signoret 

 

1962 

 

Lolita 

 

Stanley Kubrick 

 

Sue Lyon 

1968 

 

La novia vestida de 

negro 

 

François Truffaut 

 

Jeanne Moreau 

1969 
 

La sirena del missisipi 

 

François Truffaut 

 

Catherine Deneuve 
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-MOSTRA DE TELENOVEL·LES ANALITZADES 
 
 
 

 

TELENOVELLA 

 

ANY D’EMISSIO 

 

ORIGEN 

 

PERSONATGE 

FATAL 

 
Senda prohibida 

1957 Mèxic Nora 

 
Teresa 

1959 Mexic Teresa 

 
La hiena 

1973 Mèxic Rebeca Sánchez 

 
Los ricos tambien lloran 

1979 Mèxic Esther Izaguirre 

 
Tu o nadie 

1985 Mèxic Maura 

 
El angel caido 

1985 Mèxic Maria Ángeles 

 
Cuna de lobos 

1986 Mèxic Catalina Creel 

 
Rosa salvaje 

1987 Mèxic Dulcina 

 
La señora 

1988 Veneçuela Constitución Mendez 

 
Rubi 

1989 Venezuela Rubi 

 
La extraña dama 

1989 Argentina Sor Paulina 

 
Cuando llega el amor 

1989 Mèxic Alejandra 

 
Cadenas de Amargura 

1991 Mexic Evangelina Vizcaino 

 
En nombre del amor 

1991 Mèxic Tia Carlota 

 
La dama de rosa 

1992 Veneçuela Gabriela 

 
Kassandra 

1992 Veneçuela Herminia 

 
Guadalupe 

1993 Mexic Luisa Zambrano 

 
Corazon salvaje 

1993 Mèxic Aimee de Altamira 

 
Marimar 

1994 Mèxic Angélica 

 
Alondra 

1995 Mèxic Loreto 

 
Lazos de amor 

1995 Mèxic Maria Paula 

 
La dueña 

1995 Mèxic Laura 

 
Maria la del barrio 

1995 Mèxic Soraya 

 
Abigail 

1996 Veneçuela Abigail 

Sin ti 1997 
 

Mèxic 
Maria Elena 
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TELENOVELLA 

 

ANY D’EMISSIO 

 

ORIGEN 

 

PERSONATGE 

FATAL 
 

El privilegio de amar 
1998 Mèxic 

 
Tamara de la colina 

 
La usurpadora 

1998 Mexic 
 

Paola Bracho 

 
Preciosa 

1998 Mèxic Valeria 

 
Luz Maria 

1998 Perú 
Graciela/ Angelina 
Mendoza / Mirta 

 
Siempre te amare 

2000 Mexic Gilda 

 
El precio de tu amor 

2000 Mèxic Sandra 

 
Abrazame muy fuerte 

2000 Mèxic Deborah 

 
Salome 

2001 Mèxic Lucrecia Montesinos 

 
Lazos de familia 

2001 Brasil Iris 

 
Amigas y rivales 

2001 Mèxic Roxana 

 
La otra 

2002 Mèxic Bernarda 

 
Entre el amor y el odio 

2002 Mèxic Frida 

 
Las vias del amor 

2002 Mèxic Sonia 

 
Mundo de fieras 

2003 Mèxic Joselyn/ Karen 

 
Velo de novia 

2003 Mèxic Raquela 

 
Amor real 

2003 Mèxic Marianne 

 
Angel Rebelde 

2003 Veneçuela Cristal Cobarrubias 

 
Mariana de noche 

2003 Mèxic Mariana 

 
Rubí 

2004 Mexic Rubi 

 
Prisionera 

2004 EEUU-Mexic Lucero “Lulu” 

 
Inocente de ti 

2004 Mèxic Rebeca 

 
Amarte es mi pecado 

2004 Mèxic Isaura 

 
Te voy a enseñar a querer 

2004 EEUU-Colombia Deborah 

 
El color del pecado 

2004 Brasil Bárbara 

 
El amor no tiene precio 

2005 Mèxic Ivana 

 
La tormenta 

 
2005 

 
Colombia 

 
Isabella 



 

 455 

 
 

TELENOVELLA 

 

ANY D’EMISSIO 

 

ORIGEN 

 

PERSONATGE 

FATAL 
 

Alborada 
2005 Mèxic Doña Juana 

 
Acorralada 

2006 EEUU-Mexic Deborah 

 
Herida de amor 

2006 Mèxic Bertha de Aragon 

 
Tierra de pasiones 

 
2006 

 
EEUU-Mèxic 

 

 
Marcia Hernandez 

 
 

Amor sin limites 

 
 

2006 

 
 

Mèxic 

 
 

Mónica 

 
Tormenta en el paraiso 

2007 Mexic Maura 

 
Destilando amor 

2007 Mèxic Isadora Duarte 

 
Bajo las riendas del amor 

2007 Mèxic Ingrid 

 
Siete pecados 

2007 Brasil Beatriz 

 
Pecado ajeno 

2007 EEUU- Mèxic Ágatha 

 
Secretos del alma 

2008 Mèxic Denisse 

 
Querida enemiga 

2008 Mèxic Sara 

 
Fuego en la sangre 

2008 Mèxic Gabriela 

 
Doña Barbara 

2008 EEUU-Colombia Doña Bárbara 

 
Alma de hierro 

2008 Mèxic Rita 

 
Mi pecado 

2009 Mèxic Lorena Mendizabal 

 
Mar de amor 

2009 Mèxic Inés 

 
Teresa 

2010 Mèxic Teresa 

 
Soy tu dueña 

2010 Mèxic Ivana 

 
La malparida 

2010 Argentina Renata Medina 

 
La loba 

2010 Mèxic Prudencia 
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-MOSTRA DE LES SITCOM ANALITZADES 
 
 
 
 

TITOL ANYS 

T
E

M
P

O
R

A
D

E
S

 

C
A

P
ÍT

O
L

S
 

DIRECCIÓ 

RESPONSABLE 
PERSONATGES 

Aida 
 

 
 
 
 
 

2005-2012 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 

182 

 
 
 
 
 

Globomedia/ 
Mediaset España 

 
Lorena 

 
Doña Eugènia 

 
Macu 

 
Paz 

 
Aida 

 
Altres ocasionals 

La que se 
avecina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2007-2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 

93 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alba Adriática/Infinia/ 
Mediaset España 

 
Estela Reynolds 

 
Judith Bécquer 

 
Nines 

 
Maite Figueroa 

 
Carlota Rivas 

 
Raquel 

 
Lola Trujillo 

 
Victoria Saldaña 

 
Manolita 

 
Patu 
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