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1 Introducció i Estat de la qüestió.
En aquest treball  es pretén fer  un estudi de les representacions que es van produir 

d'Ofèlia en la pintura del segle XIX a Europa, prenent com a font documental l'obra de teatre 

escrita per Shakespeare al 1602,  Hamlet.  Tot i que al llarg del treball  s'aniran definint de 

manera més extensa els termes que apareixen en el títol,  “bonhomia” i “perversitat” són dos 

adjectius antagònics, però que ja només per aquest fet ens donen informació del que és Ofèlia 

i  de  la  pluralitat  d'aspectes  que  la  componen.  A nivell  superficial  podem  avançar  que 

“bonhomia” és un adjectiu que s'aplica a aquelles persones que tenen una “simplicitat amable” 

i bon cor, és un terme que deriva de “bon home”, però aquí ho aplicarem a Ofèlia. Pel que fa a 

la “perversitat” ja veim que és un antònim de l'anterior i ens indica la personalitat complexa 

que tendrà el personatge, ja que en ell s'hi engloben dos caràcter tant dispars. 

Ens referim a ella com a “mite” pel que al llarg de la història s'ha anat magnificant la 

seva  persona  i  ha  estat  un  model  en  diversos  camps  de  l'art;  per  tant,  deixam de  banda 

l'excepció de mite com a faula que ens remet a un concepte social, polític o religiós. 

Per fer l'estudi agafarem un catàleg tancat de 26 imatges, les quals han estat cercades i 

elegides  prenent  com  a  úniques  condicions  que  fossin  europees  i  il·lustracions,  a  més 

d'emmarcar-se dins la cronologia del XIX. És un compendi d'imatges que no ha passat per un 

procés de selecció, sinó que els ítem anteriorment comentats i els recursos que s'han tingut a 

l'abast ens han conduit fins aquestes imatges. El marc temporal es redueix al segle XIX ja que 

va ser un segle en que la dona va prendre un rol important dins la societat i en conseqüència, 

dins l'art; veim la figura femenina representada en molts d'àmbits diferents. És un segle on ens 

podem trobar les dones relegades a les tasques de la llar dins la societat victoriana o, per el 

contrari, les veim com a models nues exposades en els Salon des Refusés de França passant a 

ser  enteses  com un  objecte  de  contemplació  per  part  de  l'observador,  com és  el  cas  de 

l'Olímpia d'Ingres, per posar un exemple. A més, es crearan associacions de dones artistes i els 

grans mestres obren les portes dels seus tallers a les dones, de les quals moltes acabaran tenint 

el seu propi taller i es constituiran un nom dins la història de l'art. 

Pel que fa a l'anàlisi comparat, en els darrers anys aquests tipus d'estudis han crescut 

molt, la crítica literària de cada vegada es preocupa més per estudiar les relacions de causalitat 

i afinitat que hi ha entre històries, personatges, faules...En aquest cas ens centram sols en la 

història d'un personatge, Ofèlia; segons S. Jeune1 seria correcte parlar de la noció d'arquetip i 

a dins aquell hi trobam idees com l'amor, la venjança o la bogeria que es defineixen, en termes 
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literaris, com a temes. P. Albouy, en canvi, proposa substituir els arquetipus i els temes i parlar 

de  mites literaris,  puntualitzant quin és el seu origen (bíblic, històric, mitològic o literari). 

Nosaltres no associarem al personatge en una d'aquestes dues excepcions, però són dos termes 

que ens serveixen per demostrar que l'Ofèlia que va crear Shakespeare és un patró o model del 

qual les representacions que se'n faran derivaran d'ell. 

Aquest treball no pretén ser un estudi de literatura comparada pròpiament dit, però pot 

ser útil aclarir alguns aspectes. En els inicis quests tipus d'estudis sols es basaven en la pròpia 

literatura, però amb el temps, una nova idea es va anar obrint camí, el fet de “la similitud entre 

les  diverses  manifestacions  de  la  sensibilitat,  del  pensament  i  del  gust”2.  Es  comença  a 

considerar fructífer estudiar les expressions que generen de manera simultània la literatura i 

les altres arts en un moment o període històric concret. Això seria el que s'ha pretès fer en 

aquest  treball,  però  focalitzant  l'atenció  en  les  representacions  pictòriques  d'Ofèlia  i 

emmarcant un període cronològic. Weissen apel·la a la “il·luminació recíproca entre les arts”. 

Aquests  tipus  d'estudis  poden  resultar  enriquidors  ja  que  eliminen  les  barreres  que 

s'estableixen entre els diferents camps artístics i fomenten la interacció, així com es fa palès 

que hi ha un sentit de continuïtat dels grans temes. De fet, segons Giraud: “[...]estudiar un 

tema no tiene sentido si  no nos esforzamos por difundirlos al  mismo tiempo en las artes 

figurativas, en la historia de la música, en la vida social y en la producción literaria.”3. Així i 

tot hi ha alguns autors que no veuen interdependència possible entre les arts4. 

Sigui com sigui, i partint de la base que nosaltres si consideram positius els estudis 

comparats, en aquest cas particular sembla interessant fer una comparació de les pintures que 

va suscitar el personatge de Shakespeare, ja que és a partir de les representacions posteriors 

que es veu quins aspectes foren els que van cridar més l'atenció als artistes i així l'han anat 

transmetent a la societat.  A més,  també resulta adequat en aquest tema parlar de la teoria 

estètica de ut pintura poesis, formulació creada per Horaci la qual evoca al fet que la pintura, 

igual que la poesia, hauria de ser tan emotiva que suggerix a la ment de l'espectador torbació 

com la que es genera a partir de la lectura dels versos; com actua la poesia, així ho hauria de 

fer la pintura. I és que els artistes tenien una rica font d'inspiració, ja que Shakespeare era un 

fonament de d'emocions desbordants i comunica la vida de manera que provoca commoció a 

qui ho llegeix, així ho diu Salvador Oliva, i així ho veim en les principals escenes de Hamlet  

que evoquen en aquest sentiment, són acurades descripcions on un es pot crear la imatge del 

que està llegint en la ment, la qual cosa es relaciona amb l'oposat del concepte de ekphrasis, la 
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representació verbal de una representació visual. 

Tornant al tema, ens plantejam si un personatge secundari, per que fa en el nombre 

d'escenes on apareix i les intervencions que té, però a l'hora amb una gran càrrega psicològica, 

serà valorat en la il·lustració del segle XIX. Actualment és un personatge reiteratiu i potent 

dins la nostra cultura, se'l  representa en nombrosos àmbits i d'innumerables maneres, però 

seria interessant veure si és en el període decimonònic que comença a despertar l'interès cap 

als pintors i, si és així, a que és deu aquest sobtat interès. 

Una altra qüestió que ens crida l'atenció és per què una mort tan tràgica com la seva, 

enduita per la corrent del riu i ofegada dins les aigües, pot tenir tant d'atractiu per aquests 

pintors. En la qual cosa sembla que hi ha un valor afegit, ens referim a que la víctima sigui 

una dona i aquesta mori per amor. D'aquí es desprèn un altre tema que segurament captiva 

l'atenció dels artistes; el tema de la bogeria o follia femenina. Així, un cop haver recollit les 

imatges haurem d'estudiar si aquestes es concentren en una mateixa geografia o si pel contrari 

són  representacions  disperses  per  diferents  indrets.  I  llavors  i  ja  de  manera  més  acurada 

intentarem ubicar les obres dins un moment de l'obra,  per saber què és el  que inspira als 

artistes, quin sentit li donen i si prenen moments puntuals o fan representacions pròpies. 

En definitiva, partint d'un mètode d'estudi diacrònic veurem alguns exemples de les 

representacions que es van fer del personatge d'Ofèlia i intentarem cercar similituds o nexes 

de connexió entre ells a fi de respondre perquè va despertar tant d'interès, si és que és així,  en 

aquest segle un personatge tant complexe, però que a la vegada passa amb tanta precaució en 

el transcurs de l'obra.  

Aclarits els objectius que es pretenen resoldre en el treball, es proposa una estructura 

que  va  dels  aspectes  més  generals  amb la  intenció  de  contextualitzar  al  lector  fins  a  les 

qüestions més especifiques i pròpies d'aquest tema per anar-nos acostant a les conclusions. El 

primer  apartat  titulat  El personatge d'Ofèlia  en Shalespeare parteix amb l'ànim de ser un 

acostament detallat cap a aquest personatge; per fer això primer es parlarà de l'obra en la qual 

neix Ofèlia,  i  llavors  es passarà  a analitzar  els  seus trets  definitoris  psicològics,  com són 

l'amor que sent cap a Hamlet i la posterior follia que li desperta. Una vegada ja coneguem a 

Ofèlia en profunditat, podrem passar a parlar de les representacions que va suscitar en el segle 

XIX, que és pròpiament el que ens interessa. Aquest  epígraf  es  titula  Anàlisi  de  la  

iconografia d'Ofèlia en el segle XIX: la seva recepció des del Prerafaelitisme. És en aquest 

punt on s'inclouen les representacions que va generar el personatge; el catàleg d'imatges no 
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està sotmès a criteris de selecció, hem  treballat amb totes aquelles imatges que s'han trobat a 

través dels  mitjans dels  quals  disposem i sols  amb un criteri:  que aparegui Ofèlia  com a 

protagonista  de l'obra i  que siguin representacions  il·lustrades del  segle  XIX.  Un cop les 

tenguem  recollides  les  agruparem  segons  el  moment  que  s'ha  decidit  representar  i  les 

estudiarem amb cert  deteniment  per  veure  quins  elements  es  repeteixen,  si  tenen  càrrega 

simbòlica i com són utilitzats. En aquest punt  ja treure les primeres conclusions. És a partir 

de la recollida de informació que hem pogut observar com hi ha algunes obres que sempre són 

anomenades per la bibliografia, mentre passen desapercebudes i de les quals no tenim gaire 

informació. 

Com que s'haurà vist  l'atenció que desperta en els prerafaelites,  s'aprofitarà per en 

aquest punt explicar en què va consistir aquest moviment, així com també hi haurà lloc per 

desenvolupar les relacions d'aquest amb Ofèlia i amb la psique de la dona en general, per la 

qual cosa serà convenient fer esment a la consideració que es tenia de la figura femenina en el 

segle XIX, posant especial atenció en el rol femení dins la societat del XIX a Anglaterra i 

l'eco que tendrà a França

Així  doncs,  amb  aquests  tres  apartats  esperam  arribar  a  respondre  els  objectius 

plantejats i per fer-ho serà necessari recercar i analitzar diversa bibliografia que ens aportin les 

dades bàsiques i  fonamentals del treball. De les obres que s'han consultat ens trobem amb 

algunes que remeten directament al personatge d'Ofèlia, però també són molt abundants els 

textos que refereixen a ella de manera indirecta o com a exemple d'altres aspectes que es 

tracten i per tant, no s'aborda el tema de manera concreta. 

En  primer  terme,  és  indispensable  consultar  de  manera  minuciosa  la  obra  teatral 

pròpiament  dita  d'on  neix  el  personatge  d'Ofèlia:  La  tragèdia  de  Hamlet,  príncep  de 

Dinamarca. És la font principal de les posteriors obres artístiques i origen del personatge en 

qüestió. L'edició traduïda i amb pròleg de Salvador Oliva és útil per fer un acostament al què 

trobarem a dins l'obra i analitza algunes qüestions com la follia de Hamlet, detalla alguns trets 

dels personatges i comenta la importància i el llegat que va deixar Hamlet. A més, Oliva ens 

dóna interpretacions i fa comentaris que són útils per la seva especificitat.

Per parlar de temes tan concrets com són la bogeria i la dona, que ens sorgeixen quan 

ens acostam a Ofèlia i en general en moltes de les obres de Shakespeare és útil un recull de 

conferències fetes a Las Palmas, Descubriendo a Shakespeare, ja que en aquelles jornades va 

intervenir   Cristian  Santana  per  d'aquest  tema.  Aquest  article  aporta  dades  per  enfocar  i 
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encaminar aquest tema, però Ofèlia ens apareix com a exemple i a partir del que diu aquest 

autor podem anar perfilant. També és interessant llegir l'article de Carrol Camden «Ophelia's 

Madness» on l'autor assenyala quines podrien ser les causes que duen a Ofèlia a caure en tan 

tràgica situació (la  mort  del  seu pare,  el  rebuig de Hamlet  o  ambdues);  en aquest  article 

Camden contrasta la seva opinió amb valoracions d'altres autors, com per exemple amb la de 

Rebeca West que diu que “No line in the text suggests that she felt either passion or affection 

for Hamlet”5. També compara l'estat mental d'Ofèlia amb la filla del presoner de la comèdia 

Els  dos  nobles  cavallers.  Altres  comentaris  puntuals  sobre  aquest  tema  es  fan  en  alguns 

fragments  dels  demés  llibres  consultats,  però  els  documents  fonamentals  són aquests  dos 

comentats,  així  com  la  intervenció  de  Concepción  Hernández  Guerra  també  en  les 

conferències de Las Palmas. 

L'anàlisi del personatge d'Ofèlia es fonamenta en la descripció que fa Daniela Cápona 

Pérez en la seva tesi titulada  Ofelia o el mal imaginario, té un capítol titulat «Criterios a 

través de los cuales la enuncación masculina define lo femenino». L'autora fa un repàs als tres 

conceptes principals que defineixen a Ofèlia: la virginitat, la bogeria i el suïcidi. És un estudi 

força  interessant,  però  en  ocasions  fa  uns  judicis  que  s'encaminen  cap  a  les  crítiques 

feministes i ens desvien cap a qüestions que ara no tenen lloc. A més, en aquesta tesi es fa un 

estudi comparatiu entre tres personatges dramàtics, per tant no interessen tant els aspectes 

artístics que nosaltres volem estudiar, per tant  Cápona no la tornarem a utilitzar. També és fa 

al·lusions a la manera de ser d'aquest personatge en «Representing Ophelia: women, madness, 

and the Responsabilities of Feminism Criticism», tot i que com indica el títol de l'article de 

Elaine Showalter aquest té una visió també de caire feminista i es centra més amb el rebuig i 

la marginació que patirà la donzella. «The feminization of madness in Visual Representation» 

de Jane E. Kromm encamina el seu treball cap a aspectes que a nosaltres ens interessen, parla 

de les causes de la follia d'Ofèlia i analitza l'auge del tema a partir de la dècada dels anys 80 

del  segle  XVIII  i  relaciona  l'interès  que  va  despertar  aquest  personatge  amb  les 

representacions teatrals d'aquells anys.  

Pel  següent punt,  Anàlisi  de la iconografia  d'Ofèlia en el  segle XIX, anirem de la 

bibliografia de caire més general cap a obres més específiques. Per una primera aproximació 

s'ha emprat un recurs electrònic EMORY University al 2003 on es fa un recull de les obres de 

Shakespeare i els personatges que apareixen en elles. És un directori creat per Harry Rusche i 

per presentar cada personatge el  complementa amb un llistat d'imatges i breus comentaris 
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sobre aquestes. A partir d'aquesta web i després de veure com són molts els artistes anglesos 

que elegeixen Ofèlia com a motiu de representació, la recerca continua a través d'un altre tom 

de caràcter genèric: la Summa Artis (vol. XXXIV), és un document útil per tal d'encasellar els 

artistes  amb els  que  treballarem dins  la  seva corresponent  tendència  artística,  serveix per 

ubicar i contextualitzar. A través d'alguns llibres sobre el prerafaelitisme o pintura en el segle 

XIX es poden trobar alguns exemples més, però en la majoria de casos, la bibliografia sempre 

té tendència a fer referència a les mateixes obres, les més conegudes i fàcils de reconèixer pels 

espectadors.  Potser és en aquest punt on ens adonam que no són gaires  els documents que de 

manera extensa o específica tracten el tema enfocant-lo a les representacions pictòriques. 

Un cop tancat el catàleg, pel qual també ha estat útil la recerca per Internet, és útil 

cercar alguns comentaris de les obres, per veure en què posen especial atenció. Per entrar en 

la iconografia o motius més recurrents i veure els seus significats anem a consultar diccionaris 

de símbols com el de Hans Biedermann i  Federico Revilla,  en el  cas del  primer  es posa 

atenció en el significat que prenen els símbols en les cultures orientals, però ens serveix per 

definir una primera idea, mentre que Revilla ja fa unes descripcions més puntuals. En aquest 

apartat  d'anàlisis  de la  simbologia  dels  elements  reiteratius,  veim que hi  ha un article  de 

Elisabeth G. Gitter que de manera minuciosa detalla el significat que va tenir la cabellera 

femenina en l'època victoriana. És un article que va més enllà del que pot resultar interessant 

per aquest treball, ja que fa comparacions entre diferents personatges com Penelope, Lady of 

Shalott o la Medusa, el famós monstre femení. Parla dels antecedents i de les lectures que 

prenen les cabelleres en aquest segle i com l'interès cap a elles cau en el segle següent. En ell 

no apareixen referències directes a Ofèlia,  però per comentaris que fa d'altres personatges 

femenins rellevants dins la literatura de l'època podem treure conclusions pel nostre estudi. 

És aquí on també cal consultar bibliografia referent a les tendències artístiques que es 

desenvolupen en el segle XIX a Europa, però posant especial interès a Anglaterra i França, ja 

que és d'on tenim més obres. Així doncs, podem fer un primer acostament des de manuals més 

generals, com és el cas de Kenneth Clark o Ilaria Cisari per fer-nos una idea global i llavors 

anar acostant l'enfocament a documents específics del prerafaelitisme, ja que és el període que 

més  ens  interessa.  Aquesta  bibliografia  no  fa  referències  directes  o  gaire  extenses  a  la 

significació que té Ofèlia i per què se l'elegeix a ella com a motiu principal, però si que  es 

destaca la importància que va tenir la figura femenina per aquests pintors. Per resoldre això 

serà  útil  l'obra  de  Carlos  Cuéllar  per  que  exposa  de  manera  breu  i  concisa  com es  va 
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desenvolupar aquest moviment, des de la seva gestació fins el moment de cloenda, tot i que en 

de hem de destriar la informació que no ens és útil, ja que és un text que posa èmfasi en la 

influència  que  va  tenir  el  moviment  anglès  sobre  els  autors  contemporanis.  També  cal 

consultar  bibliografia sobre història de les idees estètiques per  veure quina posició tenien 

teòrics importants del moment com William Morris i John Ruskin; el manual de Götz Pochat 

pot ser útil ja que fa una contextualització dels diferents segles des de l'antiguitat i llavors es 

centre en els principals  països i  els teòrics fonamentals.  És el  mateix sistema que empra 

Sergio Givone el qual també consultarem.

Un cop recollida la iconografia d'Ofèlia, anirem a veure el paper que va desenvolupar 

la figura de la dona en el segle XIX. És molt útil un capítol de Bram Dijkstra titulat «El culto 

a la invalidez; Ofelia y la locura; mujeres muertas y el fetiche del sueño». El títol ja ens indica 

que ens trobarem a dins i ho exemplifica amb la figura de Elaine6, Lady of Shalott i la pròpia 

Ofèlia.  Dijkstra  ens  posa  en  context  a  dins  l'època  i  fa  un  anàlisi  minuciós  d'aquests 

personatges i cerca nexes comuns entre ells, és a través d'aquests tres personatges com se'ns 

presenta la psique femenina del moment i el tractament que li atorgava l'altre gènere. Erika 

Bornay té dos títols que resultaran interessants: Las hijas de Lilith i La cabellera femenina; en 

cap d'aquests dos es parla directament d'Ofèlia, però a partir de afirmacions que fa dirigides a 

altres personatges podem deduir ítem vàlids per el  nostre personatge,  a més parla d'Eva i 

Maria, dues figures que podien confluir dins la personalitat d'Ofèlia. 

A manera de conclusió per aquest apartat, veim que és difícil reunir bibliografia que 

parli específicament de la figura d'Ofèlia i els motius que duen a la seva representació. Per 

anar responent els objectius marcats és necessari consultar fonts d'informació diverses i que 

tractin temes puntuals, no podem cercar un manual específic d'aquest tema, serà a partir de 

petits apartats dedicats en això que es configurarà el compendi del treball. Aquest fet no ens 

ha de resultar estrany a causa de l'especificitat del tema elegit, per tant a primera instància 

veim que aquest treball serà útil pel fet de reunir sota un sol títol temes tractats de forma 

dispersa.

2 El personatge d'Ofèlia en Shakespeare. 

En  aquest  epígraf  es  partim  del  propòsit  d'analitzar  en  deteniment  el  personatge 

d'Ofèlia i com actua dins la obra amb la finalitat d'aconseguir definir el seu model per en el 

següent punt poder-la lligar la el context social del XIX. Abans d'endinsar-nos en l'anàlisi 
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d'Ofèlia, és necessari situar-la dins l'obra de Shakespeare i, per tant repassar superficialment el 

fil  argumental  d'aquesta.  Repassarem a  quines  escenes  apareix  Ofèlia  i  farem un  primer 

acostament a la seva personalitat a partir de dos conceptes: dona i follia. Un cop això estigui 

entès ja podrem englobar i definir la seva personalitat, veure a què es deu i així entendrem 

millor les posteriors representacions. 

L'art dramàtic de la Anglaterra del segle XVII es comença a fixar en obres moral, les 

quals a poc a poc evolucionen cap a temàtiques de caire profà. Sovint en aquestes obres es 

tractaven temes de tipus moral i serà aquesta insistència en la moralitat la que tornarem a 

trobar en el teatre isabelí, context on es desenvolupen les obres de Shakespeare i les quals en 

tenen un fort component. 

William Shakespeare (1564-1616) va escriure un total de trenta-set obres, situant-se 

Hamlet en la vint-i-dosena posició. Amb aquesta dada podem veure que tot i que encara li 

quedava molta producció per escriure, en el moment en que escriu  Hamlet ja va aconseguir 

fer  la  que  s'ha  considerat,  per  molts,  l'obra  de  teatre  més  famosa,  la  més  representada  i 

possiblement la millor obra teatral de la història, així és com ho indica Salvador Oliva en la 

seva introducció7. Independentment, de quin sigui el grau d'objectivitat de tal afirmació, són 

curioses les dades  que proporciona Kromm8.  En les  seves obres  es tracten temes d'amor, 

gelosia, ingratitud, adulteri, però en el cas de  Hamlet predominen la bogeria i la venjança. 

També es mostren temes d'una dimensió més política, com són les successions a la corona i 

les relacions entre individus i societat, tot i que l'autor no pren posicionament. 

La tragèdia de Hamlet, príncep de Dinamarca o, simplement  Hamlet, va ser escrita 

entre 1600 i 1601, moment en que a Anglaterra estava regnant la reina Isabel I. 

La  història  s'inicia  a  partir  d'un  fet  que  podem  considerar  sobrenatural:  Hamlet, 

príncep  de  Dinamarca,  és  sorprès  per  l'aparició  del  fantasma  del  seu  pare,  difunt  rei  de 

Dinamarca. A més, s'assabenta que el seu oncle Claudi, germà de l'antic rei, el va matar per 

aconseguir la corona de Dinamarca així com a la seva esposa, mare de Hamlet (Gertrudis). El 

fantasma li demana al seu fill que es vengi de la seva mort, i és a partir d'aquí que veim com 

el comportament del protagonista es va tornant obsessiu i sols pot pensar amb la manera de 

complir el desig del seu pare. És curiós, com bé diu Salvador Oliva, que una obra tan gran es 

sostengui en un fet tan poc creïble9. Podem afegir que a banda d'això, l'autor no ens produeix 

cap sensació d'incredulitat  en la seva obra, ens aconsegueix transmetre versemblança tot  i 

descriure elements d'un món sobrenatural.  Així doncs, retornant al fil conductor de l'obra, 
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tenim que a Hamlet li canvia la manera d'entendre i veure la vida a partir de l'aparició de 

l'espectre del seu pare. A partir d'aquí l'obra es desenvolupa gràcies a tot el temps que Hamlet 

retarda la venjança, la qual cosa no ens ha de resultar estranya, ja que ell és un personatge més 

introspectiu, passiu o reflexiu, i no tant donat a l'acció. 

Hamlet  per  tal  d'aconseguir  el  seu objectiu  ho abandonarà  tot,  inclús  la  dona que 

estimava,  Ofèlia,  (personatge  que  s'analitzarà  seguidament).  El  protagonista  també  mata 

accidentalment  a  Poloni,  pare  d'Ofèlia,  i  acusa  públicament  al  seu  oncle  Claudi.  És  a 

conseqüència d'això que el rei l'enviarà a l'exili on suposadament uns homes tenen ordre de 

matar-lo, però Hamlet ho descobreix i s'escapa per tornar a Dinamarca. Quan arriba es troba 

amb que Ofèlia s'ha suïcidat i ha mort, a causa de la follia que li havia produït el seu rebuig 

cap a ella. És per aquest motiu que Laertes, germà de la donzella, vol desafiar en un duel a 

mort al príncep de Dinamarca. A banda d'això, també prepara diferents verins amb l'ajuda de 

Claudi per assegurar-se la seva mort. Serà ja en el final de la tragèdia quan es desencadenin un 

seguit de morts; la reina Gertrudis beu del verí que havia preparat el rei Claudi per matar a 

Hamlet, i aquest fereix amb la seva espasa enverinada a Laertes i al rei, a qui també farà beure 

el  seu propi  verí.  Hamlet  abans  de morir,  ja  que havia  estat  ferit  també amb l'espasa de 

Laertes, i li demana al seu fidel amic Horaci que conti la veritat sobre tots els fets succeïts i el 

declara el seu successor i hereu del tro. 

Sols en aquest resum veim que el personatge d'Ofèlia no ocupa un lloc important dins 

l'obra si ho relacionam amb el nombre d'escenes on apareix la donzella. Per ser exactes l'obra 

de Shakespeare té cinc actes i en total vint escenes, de les qual Ofèlia sols apareix en els 

quatre primers actes i té intervencions en cinc escenes. En un primer moment la trobam Acte 

I, escena III on Laertes abans de la seva partida li dóna alguns consells; seguidament la veim 

en Acte II, escena I mentre Ofèlia li explica el seu pare que Hamlet li fa mostres d'amor; en el 

tercer acte apareix dues vegades: a l'escena I el Rei i Poloni la criden al castell per que tengui 

un encontre amb Hamlet i ells l'espiaran, és aquí quan la donzella li confessa l'amor que sent 

al príncep, però ell la rebutja i a més, nega que en algun moment ell l'hagués arribat a estimar. 

A més la convida a que es tanqui a un convent. En la segona escena d'aquest mateix acte els 

dos personatges viuen una situació tensa en les grades del teatre. El darrer moment on apareix 

Ofèlia és en  la quinta escena del quart acte, quan ja apareix cantant els seus versos i tots els 

assistents es fan ressò de la follia de la jove. De fet, ni en el que segurament és el moment més 

important d'Ofèlia, la seva mort, el lector hi és present; coneixem que la donzella és morta a 

11



través de les paraules de Gertrudis. Aquesta associació de moments on apareix el personatge 

ens servirà per poder ubicar les obres que trobem. No deixa de ser curiós que un personatge 

amb tan poca rellevància dins l'obra segles més tard pugui suscitar tant d'interès, però això és 

una qüestió que analitzarem més endavant. 

És interessant analitzar el paper que ocupa Ofèlia i les dones en general en els escrits 

de Shakespeare; elles sempre tenen una posició prou important i és a través de la seva figura 

que l'autor va aconseguir crear una sèrie de models que es configuren  seguint un mateix 

patró, però amb petites variacions que es van succeint en les diferents obres. 

Concepción Hernández proposa dividir els diferents models de dona que trobem en tres grups: 

heroïnes intel·ligents, dones-víctimes i dones perverses o malvades10. 

Les primeres serien dones romàntiques, passionals i valentes que és preocupen per 

dirigir la seva pròpia vida i posen en joc tot el que sigui necessari per aconseguir els objectius 

que els marca el seu cor. Són dones que reivindiquen ser les protagonistes de les seves vides, 

per tant tenen una personalitat forta i no es deixen dur pels consells d'altres. 

El segon grup, i és en aquest on trobam a Ofèlia, són dones submises i obedients, per 

tant víctimes del destí al qual les condueixen. No imposen el seu desig i es deixen guiar, la 

qual cosa desemboca en un final tràgic. Ofèlia es situa en aquest grup ja que a petició del seu 

pare i el seu germà abandona a Hamlet. Ells desconfien del príncep i com a conseqüència del 

primer  rebuig  d'Ofèlia  cap  a  Hamlet,  ell  ja  no  comptarà  amb  el  seu  amor  quan  ella  es 

penedeixi del que ha fet.  És a partir d'aquí quan la situació es desborda i conclou amb la 

tràgica mort d'Ofèlia. En l'obra no s'especifica si cau al riu o es suïcida, la mort es dona a 

conèixer a través de la reina Gertrudis que sols diu que la donzella s'ha ofegat:
“Una desgràcia n'estalona una altra, 

de tan juntes que van. Laertes, 

ai!, la teva germana s'ha ofegat.

[...] Pujant per les branques més vinclades (del salze)

per penjar-hi les flors (Ofèlia), la més maligna

s'ha trencat, i tant ella com les flors

han caigut dins el rierol plorós”. (Act. IV, Esc VII)

Així i tot es pot intuir que Ofèlia no va fer res per impedir la seva mort i es deixa 

conduir per les aigües del riu.  “Dicha imagen refleja en realidad también lo que en realidad 

fue su vida, en la que se dejó llevar por lo que le decían los demás sin tomar ella la iniciativa 

y sus propias decisiones”11. 
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“[...] I ella, incapaç de veure el gran perill,

cantava estrofes d'antigues balades, 

com una criatura que se sentís familiar

en aquell element. Però, ben poc després,

el vestit, més pesant de tanta aigua beguda,

ha dut la pobra noia fins a una mort fangosa”. (Act. IV, Esc. VII)

Amb  maneres  diferents  de  culminar  la  seva  tràgica  vida,  Desdèmona d'Otello i 

Cordelia de El rei Lear també són exemples d'aquest grup de dones que reforcen el caràcter 

tràgic  de les  tragèdies  shakespearianes.  Per Shakespeare les persones,  i  en aquest  cas  les 

dones, han de ser fortes psicològicament o mentalment perquè la vida i la societat ens impulsa 

a ser-ho forçadament per poder sobreviure.  Si no som capaços de suportar  les adversitats 

estem condemnats a la destrucció, d'una manera o altra12.

En la majoria dels casos, el declini d'aquestes dones s'inicia quan es volen casar per 

amor, un amor passional i sincer amb el qual el pare no hi està d'acord. En el cas d'Ofèlia 

veim que el seu amor es corromput a causa de les estratègies polítiques del seu pare; ella s'ha 

de debatre entre l'amor i el deure i a causa de la seva incapacitat per prendre una decisió ferme 

és conduïda a la bogeria i finalment la mort. No té el mateix problema Hamlet que en la seva 

dicotomia entre deure (venjar al seu oncle) o amor (lluitar per Ofèlia), decideix abandonar 

Ofèlia per matar a Claudi. 

Entenem que durant els segle XVI i XVII les dones depenien d'una figura masculina, 

ja sigui pare, marit o germà, i per tant el seu objectiu o funció en la vida era ser bona mare i 

muller. En el cas de que una dona no es casés estava destinada a dur una vida marginal o bé es 

podia internar a un convent i fer-se monja, aquest és el consell que li dóna Hamlet, ja que si es 

tanca evitarà les temptacions de la carn, el casament i la procreació de fills13:
“Tanca't a un convent. Quina necessitat tens d'engendrar

pecadors? Jo mateix sóc mitjanament honest, i tot i això 

em podria acusar de tantes coses que caldria més que la 

meva mare no m'hagués parit: sóc orgullós, venjatiu, ambiciós,

amb més maldats a punt de cometre que capacitat 

per pensar-hi, amb més imaginació per donar-hi forma

que temps per cometre-les. Què poden fer els individus 

com jo, que repten entre el cel i la terra? Tant ells com jo

som uns canalles empedreïts; no ens creguis mai de res.

Tanca't a un convent, On és el teu pare?” (Act. III, Esc. I)
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El darrer grup de dones del que parla Concepción Hernández són les dones malvades, 

les qual representen la part més fosca dels éssers humans i en aquest grup hi ha Gertrudis. 

Aquesta dona es casa amb el germà del seu primer marit difunt i tot per tal de mantenir el seu 

estatus de reina. A això s'hi ha de sumar que es casa amb Claudi, home que va matar al seu 

espòs, tot i que això és una informació que ella desconeix en el moment de les núpcies. De fet, 

és un personatge complex ja que en alguns moments la podem considerar dona-víctima i en 

altres perversa. 

Pel  que  fa  a  la  bogeria  en  les  obres  de  Shakespeare,  veim  que  són  molts  els 

personatges sofreixen un canvi en el seu comportament que sembla no poder evitar-se i el duu 

a una completa metamorfosis del caràcter. Els canvis d'actitud suposa que són ésser dèbils, 

dubitatius, volubles, ondulats, en definitiva poc constants i uniformes. Són personatges que 

sovint tenen dubtes existencials ja que intenten cercar resposta a tot el que els envolta. Quan 

això  no  es  pot  assolir  el  personatge  es  sent  perdut  i  per  tant,  canvia  la  seva  manera  de 

comportar-se i als ulls dels altres serà vista com una persona diferent, difícil d'entendre i com 

a conseqüència,  boja.  Aquesta  seria  un definició de bogeria  que sols  es pot  aplicar  sobre 

aquelles persones que tenen una conducta peculiar o una actitud diferent a aquella que seria 

considerada normal segons el criteri de les altres persones, no és un concepte que tengui res a 

veure amb el camp de la medicina. En el cas d'Ofèlia el seu estat de bogeria s'ha atribuït a 

tres possibles causes: la mort del seu pare, el rebuig de Hamlet cap a ella o ambdós motius 

anteriors, com ja hem dit que indica Camden. Són diversos els autors que recolzen que la 

follia d'Ofèlia es deu a la pèrdua del seu pare; segons John Draper “Ophelia's madness comes 

about that father, whom she loved so dearly, came to a sudden and shocking end”. Laurence 

Babb mantén la mateixa postura i afegeix que el propi Claudi ja apunta aquesta causa14. La 

raó de ser de la follia d'Ofèlia podem deduir que es troba en un cúmul de contrarietats i en la 

combinació que donen diferents autors. Com apunta Carroll Camden podem trobar la resposta 

definitiva en l'escena del tocador (Acte III, escena I); Ofèlia, després d'haver estat advertida 

dels perills de l'amor es reuneix amb Hamlet i el troba en un estat de confusió i desorbita, ella 

tem que el que li ha causat la follia del seu amor sigui la negació de l'amor, així doncs “la 

bogeria fingida de Hamlet produeix la vertadera bogeria d'Ofèlia”15.

Fet l'acostament als dos termes que més defineixen a Ofèlia, el fet de ser dona i boja, 

ara ja podem analitzar en deteniment la seva figura; Ofèlia es defineix com a una donzella 

bondadosa,  ingènua,  verge,  boja  i  suïcida.  La  vida  d'Ofèlia  depèn  dels  personatges  – 
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masculins – que l'envolten i del transcórrer de la vida cortesana. Ella espera a convertir-se en 

esposa de Hamlet i princesa de Dinamarca, però això no passarà i en el progrés de l'obra veim 

com Poloni i Laertes li recomanen que no confii amb el príncep ja que aquell ocupa una altra 

posició social i podria voler aprofitar-se d'ella. A partir d'això Hamlet la repudia, el seu pare 

mor i Laertes la deixa de banda. Així, els tres pilars fonamentals d'Ofèlia desapareixen i deixa 

de ser núvia, filla i germana. Podríem dir doncs que Ofèlia sense aquests personatges no és 

res, i mentre que es pot concebre una història de Hamlet sense Ofèlia, no la podem entendre a 

ella sense ell. És a partir d'això que veim com s'inicia la degeneració del personatge, es va 

turbant la seva ment que desemboca en la bogeria fins a la seva desaparició amb el suïcidi. És 

un personatge que des del principi està destinat a la fatalitat i  al seu desenllaç tràgic. En 

aquests fets li hauríem d'afegir que Ofèlia és un personatge absent, el qual sovint és reduït a 

una simple presència i  és  defineix com a “res”.  Finalment i  abans d'entrar a analitzar els 

principals trets definitoris d'Ofèlia és interessant apuntar la opinió d'Elaine Showalter quan 

diu que podria resultar perillós parlar sols d'una vertadera o única Ofèlia, ja que la visió que es 

té d'ella ja que les interpretacions són canviants al llarg dels segles i es fan noves lectures; en 

les  seves  paraules  “There  is  no  'true'  Ophelia  [...]  but  perhaps  only  a  cubist  Ophelia  of 

multiple perspectives, more of the sum of all her parts”16. A partir d'aquí és aquí quan podem 

assenyalar que Shakespeare defineix a Ofèlia a partir de tres característiques fonamentals: la 

virginitat, la bogeria i el suïcidi17. 

Abans  d'analitzar  aquests  tres  punts  hem d'aclarir  que  William Shakespeare,  com 

explica Daniela Cápona, construeix el personatge femení a partir del criteri d'alteritat, amb 

això es vol dir que la dona si és vista per un home és entesa com “un altre”, el que és el 

mateix que dir com un “no home”. Per tant, si els trets definitoris d'un home podrien ser, entre 

d'altres l'enteniment, la mort heroica i la vitalitat; ens trobem amb que Ofèlia es defineix amb 

l'oposat al gènere masculí, és boja, suïcida i passiva. 

És  sabut  que la  virginitat  i  la  sexualitat  de la  dona són des  de sempre importants 

criteris per definir al gènere femení, són uns trets definitoris que han perdurat al llarg de la 

història des de èpoques ben antigues. Així i tot, la dimensió sexual femenina és a la vegada un 

tema tabú prou important,  ja que és el  que més la diferencia de l'home. La pèrdua de la 

virginitat o desflorament, és relaciona, per una banda, amb l'entrega del cos de la dona a un 

home; i per altra banda la incorporació de la dona a una comunitat, ocupant un rol. En l'obra 

serà Laertes qui alabarà la seva castedat i la farà pública en el moment de la seva mort quan se 
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li dóna sepultura:

“Doncs sepulteu-la. 

Que la seva carn immaculada i tendra en creixin violetes”. (Act V, esc. I)

Ofèlia tenia prohibit desitjar, sexualment parlant, però el desig que ella sentia es mostra en les 

darreres escenes de l'obra quan regala flors a tots els personatges presents en aquell moment. 

“Aquí  hi  ha  romaní;  és  per  al  record.  Si  et  plau,  amor,  recorda.  I  aquí  hi  ha  

pensaments; són per a la meditació. [...] Aquí teniu fonoll i corniol. Aquí hi ha ruda 

per a vós, i aquesta és per a mi. N'hi podríem dir l'herba de la gràcia dominical.  Ah,  us 

l'heu de posar d'una manera diferent. I aquí teniu la margarida. Us donaria violetes, però es 

van marcir quan va morir el meu pare. Diuen que va fer una bona fi”. (Act. IV, esc. V)

Independentment del simbolisme que apareix en aquesta repartició de flors, la paraula 

desflorament fa referència a la pèrdua de la virginitat i és aquí on Ofèlia faria pública la seva 

condició  de  verge  i  desgraciada.  Segons  Cápona  Ofèlia  es  converteix  en  la  seva  pròpia 

“desfloradora” i d'aquesta manera la mort significarà la seva consumació sexual18. De fet aquí 

resulta interessant recordar les paraules de Hamlet dirigides a Ofèlia:

“Per si mai et cases, et donaré aquesta maledicció com a dot: per més que siguis tan casta com 

el gel, tan pura com la neu, que mai no pugis defugir de la calúmnia! Tanca't en un convent.  Apa,  adéu! 

[...]” (Act. III, Esc. I). 

Aquest gest ens podria semblar irrellevant, però es lliga directament amb una altra de 

les seves principals característiques: la bogeria. En el moment que Ofèlia regala les flors veim 

per primera vegada en l'obra que el personatge fa el que li dicta la seva voluntat, sense que 

ningú li  hagi dictat  com ha de ser la seva conducta.  És un acte  de desobediència  que es 

produeix baix els afectes del trastorn mental. 

En  la  bibliografia  consultada,  sempre  que  es  parla  de  la  bogeria  del  personatge 

s'especifica que aquesta no és validada segons el camp de la medicina, sinó que s'aborda el 

concepte segons les declaracions que fa l'entorn respecta a l'afectada. Ofèlia és assenyalada 

com a boja ja que el seu comportament surt de la norma establerta i és diferent al dels altres. 

Les  dones  en  alguns  moments  de  la  història  han  estat  relacionades  amb  la  part 

irracional de la ment, ja Erasme de Rotterdam en el seu Elogi de la Follia (1509) ja parla de 

que les dones haurien de dur als homes a perdre el sentit, i Daniela Cápona citant a Victoria 

Sau diu que “possiblement la follia sigui la forma més pura de la dona”.No volem entrar a 

valorar si aquests judicis estan fonamentats o no, ja que això duria a un altre debat molt extens 

i en certa manera conflictiu, però és a partir d'afirmacions com aquestes fetes al llarg de la 
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història que s'associa la bogeria i allò incomprensible amb la dona; les dones tenen un perfil 

més  allunyat  de  la  raó,  la  qual  seria  més  pròpia  de  l'home.  Així  i  tot  la  bogeria  no  és 

pròpiament de cap sexe, per tant si la dona ja és vista com “una altra”, ser dona i boja és un 

motiu suficientment sòlid per ser totalment aliena.  Gabrielle Dane fa un anàlisi de quines 

podrien  ser  les  causes  que condueixen  a  Ofèlia  a  perdre  el  sentit;  parla  del  fet  que  està 

totalment dominada pels homes que l'envolten sense una figura femenina per prendre com a 

referència i constantment condicionada a complir les demandes externes. A més, tant el seu 

pare com el seu germà dirigeixen la seva conducta en tot moment. Tornam a veure que Ofèlia 

no  és  “res”,  la  qual  cosa  és  relaciona  amb  la  sexualitat  femenina  que  parlàvem  abans, 

constantment espera que algú li dicti el seu destí. Finalment aquest destí li traçarà la bogeria 

que a poc a poc la condueix a la mort, al suïcidi. 

En la tragèdia de Shakespeare moren molts de personatges, però cap de la manera i en 

el  moment en que ho fa Ofèlia.  La seva mort es produeix molt  abans que les dels  altres 

personatges i és la única que mor de manera deshonrada o en pecat, segons la moral cristiana. 

El suïcidi d'Ofèlia resulta contradictori amb la conducta que ha tengut el  personatge durant 

tota  l'obra;  com  ja  hem  dit  necessita  ser  conduïda  constantment  pels  personatges  que 

l'envolten, en canvi en aquesta mort hi veim implícit un acte de rebel·lia que no es correspon 

amb la passivitat que havia tengut el personatge durant tota l'obra. 

Tot i que sovint s'ha dit que Ofèlia és un personatge secundari dins l'obra i que Hamlet 

és podria concebre sense la seva figura (si ens referim a la trama argumental), hem de tenir en 

compte  que és  un engranatge clau a  través  del  qual  podem entendre  i  completar  com és 

vertaderament  la  personalitat  d'altres  personatges  de  l'obra,  principalment  de  Hamlet  que 

enuncia al seu amor i rebutja a Ofèlia per poder venjar-se del seu oncle i lluitar pel poder que 

li corresponia. 

En definitiva veim com Ofèlia reuneix una serie de característiques que l'exclouen de 

la  societat  i  com el  seu  personatge  evoluciona  considerablement,  passa  de  ser  honesta  i 

passiva  a  morir  de  la  manera  més  immoral,  segons  la  moralitat  cristiana.  Els  conceptes 

virginitat, bogeria i mort (suïcidi) seran fonamentals per llegir aquest personatge, sense un 

d'aquests, Ofèlia deixaria de ser qui és. 
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3 Anàlisi de la iconografia d'Ofèlia en el segle XIX: la seva recepció 

des del Prerafaelitisme. 

Una vegada ja coneixem en profunditat el personatge d'Ofèlia i la tenim situada en un 

context, anem a veure les representacions que es van fer d'ella en el segle XIX. Pretenem 

esbrinar quins són els motius que més es repeteixen, en el cas que aquests existeixin i què 

signifiquen. A més, veurem a quin estil pertanyien els autors que van decidir pintar a Ofèlia. 

Amb això ens anirem acostant més als objectius plantejats en la introducció. Abans de veure 

les obres és curiós recordar que Ofèlia ocupa un paper reduït en l'obra de Shakespeare i inclús 

a vegades s'ha arribat a obviar la seva presència, però en canvi és un personatge que s'ha fet 

molt  important  dins  l'imaginari  col·lectiu  i  s'ha  convertit  en  la  més  representada  de  les 

heroïnes de Shakespeare i la que té més pes pel que fa als significats de càrrega simbòlica19.  

Per  analitzar  les  representacions  d'Ofèlia  s'ha  concentrat  la  recerca  en  obres 

pictòriques del segle XIX principalment europees.  Hem pres com a model vint-i-sis obres, la 

majoria d'elles són quadres, tot i que també hi ha alguna dibuix a ploma; tot el catàleg ens 

servirà per veure què era el que captava l'atenció dels artistes i quins temes els captivaven i 

inspiraven. 

A  mesura  que  anem  recollint  les  imatges  veim  que  predomina  el  nombre  de 

representacions dutes a terme a Anglaterra, per tant predominen autors anglesos del XIX i 

també la repercussió que tenen aquests sobre els artistes francesos. 

En definitiva aquestes imatges ens permetran treure conclusions sobre quin moment de 

l'obra de  Hamlet s'elegeix per representar Ofèlia i a quin marc estilístic es produeixen més 

representacions. Del compendi d'obres seleccionades veim que podem separar-les en quatre 

grups segons el moment o la manera de representar Ofèlia:

– Moments  previs  a  la  mort:  Richard Westall,  Ofèlia (1802)  [1];  Richard Redgrave, 

Ofèlia  teixint  les  seves  garlandes (1842)  [2];  Arthur  Hughes,  Ofèlia (1851-53)[3]; 

George Frederic Watts,  Ofèlia (1864) [4]; Arthur Hughes,  Ofèlia (1864) [5]; Henry 

Nelson O'Neil,  Ofèlia (1874) [6]; Jules Joseph Lefebvre,  Ofèlia (1890) [7]; William 

Waterhouse fa dues obres d'Ofèlia (1894) [8 i 9].

– La mort d'Ofèlia: John Evertt Millais, Ofèlia (1851) [10]; Eugène Delacroix, La mort  

d'Ofèlia (1853)  [11];  Alexaner  Cabanel,  Ofèlia (1883)  [12];   Frances  Macdonald, 

Ofèlia (1898) [13]. 
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– Diversos  moments  puntuals  de  l'obra:  Benjamin  West,  Ofèlia (1802)  [14];  Dante 

Garbiel Rossetti, Hamlet i Ofèlia (1858) [15] i La primera follia d'Ofèlia (1884) [16]; 

Marcus Stone, Ofèlia (1888) [17].

– Ofelies que no situam en cap moment de l'obra: Joseph Severn,  Ofèlia (1831) [18]; 

Antoine Auguste Ernest Hebert,  Ofèlia (1876) [19]; Anna Lea Merritt,  Ofèlia (1880) 

[20]; Madelaine Lemaire, Ofèlia (1880) [21]; William Waterhouse, Ofèlia (1889) [22]; 

James Sant,  Ofèlia (1820-1916?)  [23];  Henry Gervex,  Ofèlia (1892?)  [24];  Pascal 

Adolphe Jean Dagnan, Ofèlia (1900) [25].

A primera vista veim que totes les Ofèlies representades sempre van acompanyades de 

quatre  trets  característics que la identifiquen: l'aigua del  rierol,  va vestida de blanc,  porta 

garlandes de flors o apareix contextualitzada enmig d'un paisatge floral i l'acompanya una 

llarga cabellera. Cada un d'aquests elements té un significat i per tant un sentit, són elements 

extrets de l'obra i que duen una simbologia implícita. A més, totes elles es mostraran a la 

donzella amb aspecte  malaltís,  pàl·lida,  amb contrastos de llums i  obres en el  seu rostre, 

tendrà un aspecte angelical, però donant-li un tractament que posa de manifest el seu mental 

desequilibrat. 

Si passam a analitzar aquests elements reiteratius veim en primer terme que l'aigua 

està relacionada amb el caràcter femení, la passivitat i la fecundació. Sovint s'ha lligat aquest 

element amb mites dels orígens de l'existència i per tant s'entén que de l'aigua neix la vida. 

Per altra banda, i és la que es relaciona més amb Ofèlia, s'ha vist que l'aigua és un element de 

dissolució i ofegament. Així doncs seria un component ambivalent que vivifica i fecunda, 

però també remet a l'enfonsament i la perdició20. Ofèlia morirà dins l'aigua, concretament dins 

un riu que discorren i simbolitzen el transcórrer de la vida sense interrupcions i seguint el seu 

flux, que en aquest cas, i per Ofèlia, és la mort. És curiós doncs com l'aigua pot simbolitzar la 

purificació i per tant el bany s'associaria amb la absència total de pecats, la qual cosa contrasta 

amb la mort suïcida  de la donzella, que  es considera un fet de gran immoralitat cristiana. 

L'aigua també es relaciona amb el mirall i amb el fet de poder-s'hi mirar contínuament per tal 

que la feminitat pogués reafirmar la seva existència21.

Pel que fa a la blancor del vestit Biedermann ens diu que “el blanco puede entenderse 

o bien como 'todavía ningun color' o como unión completa de todos los colores del espectro 

de la luz, como símbolo de la inocencia aún no influenciada ni enturbiada del antiguo paraíso 

o como fin definitivo de la persona purificada en la que se ha restablecido este estado”22.  Així 
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doncs, veim que és un concepte que torna a presentar certa ambigüitat. La vestidura blanca, en 

relació als vestits sacerdotals, anirà lligada a la puresa i la veritat. El blanc és un color net, no 

corromput i en conseqüència lligat a la idea de virginitat, ja esmentada en el cas d'Ofèlia. A 

banda d'això té una simbologia de caire negatiu  per que es lliga amb la “pal·lidesa de la 

mort”. 

Les flors són uns elements essencialment relacionats amb la dona i al·ludeixen a la 

fugacitat natural de la vida; les flors tenen una vida curta i efímera que es relaciona amb la 

delicadesa i laxitud femenina. Les flors són un atribut de la primavera, però el seu significat 

pot anar més enllà i referir-se al desig carnal, la qual cosa la relacionaríem amb Ofèlia i la seu 

“auto-desflorament”.  En  les  representacions  d'Ofèlia  les  flors  són  importants  ja  que 

Shakespeare detalla les espècies que ella havia recollit, el significat que els hi atorga i a qui 

les entrega (Act. IV, Esc, V)23. El llenguatge de les flors va estar molt present en la literatura 

del segle XIX, es considerava que no sols expressaven els atributs físics de les dones, sinó 

també les virtuts que aquestes havien de posseir. 

Els cabells tenen significats diferents entre les dones i els homes. En el món femení el 

cabell està lligat a la incitació sensual i en època medieval es considerava que les dones amb 

una cabellera llarga i abundosa duien una vida lligada al llibertinatge24. En el segle XIX el 

cabell de la dona, i especialment el ros, es converteix en una obsessió pels anglesos ja que 

descobreixen molts símbols i significats; el cabell ros es converteix en la gloria més important 

de  la  mitologia  anglesa.  S'han  fet  símils  també  entre  la  dona  i  l'aranya  i  és  aquí  quan 

Alexander Pope diu que els cabells són “com una xarxa d'or que atrapa el cor dels homes més 

ràpid que els mosquits a les teles d'aranya”25. La dona dels cabells d'or es desenvolupa en la 

literatura  victoriana  i  serà  un  figura  complexa  a  la  vegada  que  poderosa.  Quan  es 

representaven dones exemplars el cabell era signe de felicitat interior i innocència, però si ella 

era  perillosa  el  es  veia  el  cabell  com un símbol  de  luxúria  sexual26.  Aquests  símbols  es 

representaran sempre acompanyats  de l'actitud boja  característica  del  personatge i  la  seva 

aparença virginal.

Aquests elements iconogràfics un cop analitzats veim que no són elegits de manera 

atzarosa,  sinó  que  remeten  a  aspectes  fonamentals  que  ja  havíem  anomenat  en  la  seva 

descripció.  Si Ofèlia era una dona bondadosa a la vegada que perversa, pura, virginal, boja i 

que mor suïcidada, això queda representat amb el color blanc de puresa, les flors que remeten 

al seu caràcter virginal, la mort suïcida ve donada per l'aigua i el caràcter enfollit a part dels 
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cabells podem deduir que el donen tots aquests elements en conjunt, així com la pal·lidesa 

recurrent del seu rostre i l'aspecte malaltís, de fet mostrar a Ofèlia com a dona boja ha estat un 

aspecte recurrent, sinó el més. 

Ja aclarits els elements indispensables dins la iconografia d'Ofèlia, veim que la mort és 

el  moment  elegit  per  la  majoria  d'autors,  ja  sigui  mostrant-la  encara  viva  o  ja  morta. 

Shakespeare explica la mort d'Ofèlia amb tant de detall que els artistes es veuen induïts a 

representar-la. De les representacions que es duen a terme, la majoria es concentren en la 

segona  meitat  del  segle  XIX i  es  reparteixen,  geogràficament  parlant,  entre  Anglaterra  i 

França.  Al  país  anglès  s'estava  vivint  l'esplendor  de  l'època  victoriana  acompanyat  de  la 

revolució industrial. Artísticament parlant, i sobretot a partir de la dècada dels anys trenta del 

segle XIX, és una època d'imprecisió estilística on s'oscil·la entre les darreres espurnes del 

classicisme i el simbolisme decadent, i entre tot va passant el romanticisme, el prerafaelitisme 

i el realisme. Ens aturam al prerafaelitisme ja que foren aquests pintors els primers en posar 

Ofèlia en el centre de les seves escenes, veient en aquest personatge qualitats femenines que 

ja havien vist en alguns dels personatges creats per Tennyson, com la famosa Lady of Shalott. 

La història d'Ofèlia es va convertir en un tema que cap pintor de mitjans del segle XIX i 

principi del XX amb un cert renom podia evitar representar com a mínim una vegada en la 

seva trajectòria27. 

És en aquest context on trobam l'Ofèlia d'Arthur Hughes, Millais, William Waterhouse 

i Dante Gabriel Rossetti,  totes elles fetes per artistes claus dins el movument prerafaelita. 

Altres artistes com Richard Redgrave, Frederic Watts, Marcus Stone, Joseph Severn o Nelson 

O'Neil  no queden tan vinculats  a  un moviment,  però en la  seva obra es  veu l'esperit  del 

moment on les escenes amb inspiració novel·lesca i literària eren importants. De totes les 

obres que s'esmenten, n'hi ha algunes que, com ja havíem comentat en l'estat de la qüestió, no 

han suscitat gaire interès per la historiografia i d'aquestes tenim poques dades, és per això que 

tot i que farem menció de totes i de cada una intentarem relacionar aspectes, serà inevitable 

tenir més aspectes en compte d'unes que d'altres. 

Hughes ens mostra a la donzella a la vora del riu, la veim en un estat d'angoixa i follia 

i ella mateixa s'ha coronat amb una garlanda de joncs. A la vegada va llençant flors al rierol, 

com  si  estigués  pensant  en  el  que  serà  el  seu  pròxim  destí.  Presenta  un  rostre  pàl·lid, 

demacrat, té una expressió malaltissa; és una criatura esquelètica, asseguda al tron del salze i 

tota l'escena es situa en un ambient boirós. Eliane Showalter parla dels paral·lelismes entre la 
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feminitat infantil que adopta aquesta figura i el martiri cristià. Semblant en aquesta pel que fa 

al  moment  que s'ha elegit  representar  és  la  Ofèlia  teixint  les  seves  garlandes de  Richard 

Redgrave;  són  dues  obres  que  compositivament  s'assemblen  molt,  en  aquesta,  però  aquí 

Ofèlia sembla absorta en els seus pensament amb la mirada perduda i la seva expressió no 

remet a la follia tan clarament com l'anterior. 

Hughes fa una altra versió d'Ofèlia al 1864 que mantén relació amb una de les tres 

representacions de Waterhouse. En aquestes tornam a veure el salze aprop del rierol, però ara 

Ofèlia està dempeus passejant aprop de l'aigua, porta flors als cabells i al vestit com si aquest 

fos  una  cistella.  També  es  repeteixen  les  llargues  cabelleres  rosses  i  els  vestits  blancs. 

Waterhouse va fer  dues pintures  més sobre aquest  tema (fet  que demostra  l'obsessió dels 

prerafaelites per aquest personatge); la de 1889 no s'adequa a cap moment del text, mentre 

que en la de 1894 tornam a trobar la donzella que s'engalana amb flors i tot es compon amb 

uns tons que remeten a la naturalesa delicada de l'adolescent. George Frederick Watts opta per 

reduir l'espai compositiu i centra en un primer pla el rostre d'Ofèlia entre les plantes i mira 

“apàticament”  l'aigua;  és  una  representació  més  senzilla,  però  segueix  amb  els  moments 

previs a la mort. 

Richard Westall i Henri Nelson O'Neil no els situam dins els prerafaelita, però són artistes 

anglesos d'aquests moments i es troben pròxims als seus gusts. Això no és difícil d'entendre si 

pensam que fins i tot els pintors francesos estaven influïts pel gust britànic. Són dues obres 

que no tenen cap nexe en comú, a apart del moment que han decidit representar. Westall fa 

una il·lustració molt minuciosa i detallada, a més, tot i que sigui un gravat i es presenti amb 

escala  de  grisos,  aconsegueix  transmetre'ns  igual  la  inconsciència  d'Ofèlia,  possiblement 

aquest fet ve determinat per l'acció que realitza; l'espectador veu venir que després del gest 

que fa, ella caurà al riu. A diferència d'això O'Neil mostra una Ofèlia més relaxada, recollint 

les flors de la seva garlanda i potser si no fos pel títol que duu l'obra podríem pensar que 

remet a les representacions de Flora tan pròpies del Renaixement. 

Relacionat amb el  que deiem de l'eco que es rep a França,  Madeleine Lemaire  és 

considerada  una  de  les  pintores  més  notables  de  tots  els  temps.  Retrata  a  Ofèlia,  però 

l'acompanya d'elements populars que fins ara no s'havien vist en les obres angleses. La situa a 

la vora del riu, però la il·lumina d'una manera completament diferent i emfatitzant en els ulls, 

pretén  remarcar  l'origen  sexual  de  la  seva  follia,  la  qual  cosa  s'accentua  amb la  manera 

indecorosa com li cau el vestit per les seves espatlles, deixant els pits al descobert28. Aquest 
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fet  la  diferencia  de  la  resta  de  pintors  masculins  que  van  preferir  representar  Ofèlia 

completament vestida. L'obra de Ernest Hébert presenta una cronologia un poc confosa, no 

està clar si és de finals de segle o de principi del XX, però si que la veim menys caracteritzada 

psicològicament respecte a obres ja vistes, aquesta abandona les faccions i elements de boja 

per remetre a un caràcter més virginal.  Així i tot, aquesta obra va anar acompanyada d'un text 

que deia “Esta verdadera y desvalidamente abandonada criatura ideal, cuyos ojos alucinados 

no ven más que el interior, y que, con el pelo suelto y agitándose, se introducirá en pocos 

momentos a la corriente que la conducirá -como una flor cortada entre otras flores cortadas- 

hacia el mundo del más allá, del que su locura ya es expresión”.29

Pel que fa a les representacions que ens mostren a la protagonista morta, tenim una 

icona per excel·lència,  l'Ofèlia de John Everett  Millais.  En aquesta  veim que cos i  aigua 

quedaran ja units per sempre. El pintor per fer aquesta obra combina dos moments diferents, 

la mort d'Ofèlia explicada per Gertrudis (Act. IV, Esc. VII) i la descripció de les flors que 

havia fent anteriorment Ofèlia (Act. IV, Esc. V). És molt captivadora la manera que té Millais 

per mostrar el paisatge totalment naturalista, el qual contrasta amb el fons desolador i aprensiu 

que fa  Hughes en la  seva representació.  En el  moment  de fer  aquesta  obra els  aristes es 

començaven a desplaçar en els llocs per pintar a plein air, aquí Millais hauria combinat treball 

natural  amb retocs d'estudi.  Una altra representació on ja trobam a Ofèlia morta és la  de 

l'escocès Frances MacDonald que segons Dijkstra “l'ha duit a l'extrem de mostrar la qualitat 

'mortal' del somni de la verge”30. Sembla que aquesta en lloc de representar Ofèlia duia per 

títol La princesa dorment. 

Altres mostres Ofèlia a punt de morir són la de Alexander Cabanel i tant la pintura 

com el gravat de Eugéne Delacroix. En el cas de Delacroix, veim diversos acostaments a 

l'obra de Shakespeare,  ja que aquest era una important font d'inspiració pel pintor;  en un 

primer moment se auto-retrata com a Hamlet al 1824 i es mostra com a príncep sobrecarregat 

d'intel·ligència que no té resposta a les preguntes sobre el destí de l'home. Tant en aquesta 

obra com en les dues representacions de Ofèlia, Delacroix demostra la influència que rep del 

món anglès victorià. Li interessava expressar el caràcter i els gestos, és per això que en la seva 

pintura La mort d'Ofèlia veim més expressivitat i sentiment que en la de Cabanel. Delacroix 

pensava que per ser un bon pintor s'han de saber captar els gestos volàtils a través dels quals 

els  homes revelen les seves emocions31.   Aquest pintor mai  va deixar  d'alimentar  la seva 

imaginació  basant-se  en  les  fonts  angleses  del  romanticisme  internacional;  Walter  Scott, 
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Byron i Shakespeare foren els seus tres autors fonamentals32. 

Les dues representacions que fa Rossetti mostren moments diferents;, tant entre elles 

com si ho comparam amb les obres que hem vist fin ara, són dues obres que tenen un caràcter 

més il·lustratiu.  La primera d'elles,  Hamlet i Ofèlia la situam en l'acte III,  escena I, quan 

Hamlet va el seu  famós soliloqui de “Ser o no ser” i rebutja les paraules  d'afecta d'Ofèlia; 

Rossetti crea l'escena a mode de representació teatral contemporània al moment. L'autor no es 

centra  tant  en la  psicologia  d'Ofèlia,  sinó que es preocupa per mostrar  diferents  elements 

simbòlics que caracteritzin l'entorn de l'escena.  En el cas de la peça de 1884 veim Ofèlia quan 

arriba a la cort engalanada amb flors i les reparteix entre els presents; seria el moment en que 

es descobreix el seu desequilibri mental. 

Marcus Stone al 1888 la representa agenollada i vestida de blanc, porta les flors que ha 

recollit i la seva postura sembla de pregària. Al seu costat hi ha el braç d'un llaüt que podria 

remetre al cant que fa Ofèlia a l'acte IV, escena V; en una de les seves intervencions ella diu 

“Espero que tot acabi bé, Hem de tenir paciència; però no puc deixar de plorar, quan penso 

que el van deixar ajagut sobre la terra freda (referint-se al seu pare)”. Així doncs, Stone hauria 

representat a Ofèlia en un moment de pregària, possiblement demanant  ajuda al més enllà 

perquè  solucioni  la  situació  convulsa  que  s'està  vivint  a  palau. En  aquest  cas,  no  se'ns 

demostra la seva bogeria ni la seva imminent destrucció, tampoc veim l'aigua ni el salze tan 

recurrent que remet a la tristesa i melancolia. Una altra interpretació seria relacionar aquesta 

obra amb l'Acte III, escena I, recordam que era el moment en que Poloni i el Rei organitzen 

un encontre entre la donzella i el príncep; en paraules del rei, aquest li diu:

“Vés llegint aquest llibre de pregàries, 

i quedarà justificat que estiguis sola. 

D'això sovint se'ns pot donar la culpa,

perquè està demostrat que amb gest devot 

i rostre pietós, donem sucre al dimoni”.

Pel que fa a les obres restants (Joseph Severn, Henri Gerveux, James Sant, William 

Waterhouse, Anna Lea Merritt) veim que els autors s'han basat en la simbologia que envolta 

en aquest personatge i n'han fet retrats lliures, però incloent-li els elements que li són propis i 

imprescindibles vists en el principi: aigua, flors, vestit blanc i cabellera rossa. També, algunes 

obres, tot i que no sigui un element propi de Ofèlia, l'acompanyen amb una carta, com és el 

cas de Severn, la qual podria remetre a la carta que escriu Elaine a Lancelot per que llegeixi 

un cop ella ja sigui morta. 
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Un cop analitzades les obres amb la iconografia d'Ofèlia, veim com ja s'ha dit, que 

destaquen sobre tot pintors anglesos, i dins aquests els prerafaelites. Aquest grup fou creat al 

1848, a mitjans de segle de l'Anglaterra victoriana; neix en un marc reduït d'espai geogràfic i 

cronològic, però ràpid transcendeix les fronteres i és conegut arreu, sobretot tendrà una major 

influència  sobre el  simbolisme europeu33 i  concretament  damunt  França,  d'aquí que l'altre 

grup de pintors que destaca per representar a Ofèlia siguin francesos.  Així doncs,  ja hem 

determinat quines van ser les obres que representen a Ofèlia en aquest segle i veim a quins 

autors desperten l'interès. Hem fet un anàlisi del motius que apareixen i del seu significat. 

4 Ofèlia i els Prerafaelites: aproximació a la psique femenina.  
El punt anterior l'hem tancat amb la idea de que el Prerafaelitisme fou el moviment 

més  interessat  pel  tema  shakesperià,  per  tant,  en  aquest  epígraf  analitzarem  aquesta 

germandat i lligarem la importància que tenia el paper de la dona en les seves obres amb la 

consideració que es tenia en aquest segle d'elles, quin paper tenien dins la societat (anglesa 

principalment) i per tant, per què es valora en aquests moments. 

El moviment Prerafaelsita es va originar en un espai i temps molt concrets; entre els 

seus fundadors hi havia Willam Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti i Holman Hunt, pels 

quals  va  ser  molt  important  la  influència  que  van  exercir  damunt  d'ells  els  “Natzarens” 

alemanys34.  El principi més important dels Prerafaelites era basar-se en la naturalesa i d'ella 

extreien la inspiració. “Este intento de convertir a la naturaleza en la maestra indiscutible de 

su  pintura  y  la  devoción  por  el  color  brillante,  vibrante  y  replandeciente  constituyen  la 

característica esencial y la aportación más importante de los prerrafaelistas a la historia del 

arte35. En aquesta concepció té un paper important John Ruskin, el qual postulava que l'art ha 

d'imitar  la naturalesa i  com més s'aproximi a aquesta  en les seves representacions,  major 

qualitat assoliran les obres que es produeixin. Ruskin s'oposa a la formulació de “l'art per 

l'art”, veu en aquesta definició un postulat incorrecte, ja que l'art està al servei de tots aquells 

valors morals i religiosos que transcendeixen el domini purament estètic36. Té un criteri de 

funcionalitat de l'art, recomana als pintors que “cada vez que contempláis una forma, tratad de 

ver las líneas de influencia de su destino pasado y las de la influencia del porvenir”; pensa que 

l'art ha d'anar dirigit al sentiment i  a la imaginació. 

En un principi, a partir dels postulats de Ruskin, els pintors es dedicaven a representar 

temes morals inspirats en llegendes medievals i les temàtiques religioses les que formaven el 

seu dogma artístic, però a mesura que el moviment s'anava establint les temàtiques van anar 
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canviant i van derivar cap a temes literaris. A partir d'aquí, com explica Erika Bornay, en la 

segona etapa del moviment prerafaelita la tensió eròtica sobre les representacions augmenta, i 

és aquest segon moment que té una major influència sobre el simbolisme europeu que donarà 

fama internacional al grup; de fet, la influència del component desembocarà en l'Art Nouveau.

Així doncs, a banda de la importància de la naturalesa, s'utilitza un llenguatge simbòlic 

acurat  i  es  té  en  compte  la  relació  amb  la  temàtica  literària;  és  aquí  on  la  figura  de 

Shakespeare té molta importància, ja que serà font de innumerables obres. De fet, Rossetti 

amb l'ajuda de Hunt van redactar el que es coneix com a Llista d'Immortals, on hi apareixien 

una serie de noms de personatges il·lustres. Rossetti havia proposat per encapçalar la llista al 

propi William Shakespeare, però el va haver de substituir per Jesucrist36. Això ja ens demostra 

la important influència que va assolir l'escriptor anglès sobre aquest grup i el gran valor que li 

atorgaven. Per una banda es van pintar dones com a desses nues, però aquestes són la minoria; 

la gran majoria de dones dibuixades per homes encarnen el paper de verges, mares, dones 

derrotades/desolades o fammes fatales.  Els prerafaelites es sentien atrets per aquestes joves 

obnubilades dominades per amors romàntics, els quals es desenllacen amb la mort.  

Si ens desplaçam a França, on es situa l'altre focus important d'artistes, ens trobem que 

fou un centre significatiu del Simbolisme. S'ha de tenir en compte que en el segle XIX els 

moviments es succeeixen un amb els altres de manera continua i, sovint, resulta difícil establir 

les fronteres entre uns i altres; de fet la majoria no sols es valoren a si mateixos sinó que 

beuen  de  les  influències  dels  altres  contemporanis.  De  fet,  la  passió  que  sentien  els 

prerafaelites per la dona va ser cedida com a herència a l'Art Nouveau, el qual va fer servis a 

la figura femenina com a vertadera font iconogràfica.  Els simbolistes volien abocar a idees 

abstractes, somnis i sentiments, i sovint utilitzen la forma de la dona, a la qual li donaran una 

rellevant dimensió conceptual. D'aquesta manera, i igual que passa amb els prerafaelites, la 

dona és una “esposa casta”, però evolucionarà cap a la femme fatale37. És aquí on convé situar 

aquest concepte per tal de distingir quins són els trets característics que la distingeixen; la 

figura d'aquestes “dones fatals” fou creada en el camp de la literatura i posteriorment les arts 

plàstiques  en  van  prendre  els  models.  L'aparença  d'aquestes  dones  aglutina  una  bellesa 

pertorbada, contaminada i perversa, la qual s'acompanya de la llarga cabellera i es fixa en la 

pal·lidesa del rostre. Són dones que destaquen per tenir un esperit de domini, inciten a conduir 

als homes al mal i, en genera posseeixen una forta sexualitat. Tot i que fou en la segona meitat 

del segle XIX quan aquest tipus de dona comencen a aparèixer en les arts plàstiques, s'ha de 
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tenir en compte que aquestes ja havien aparegut amb anterioritat en el món literari. Al contrari 

que passa amb la  influències  dels  Prerafaelites  sobre els  pintors  francesos,  pel  que fa  en 

aquest tema del concepte de  famme fatale, veurem com la situació fou inversa i foren els 

britànics que van rebre l'eco. Tenir present aquest concepte és important, ja que a partir de la 

dècada dels 70 i ja de ple en la dels 80 del segle XIX, són molts els artistes que donen aquest 

caràcter a les seves Ofèlies.

En l'època preindustrial tots els membres d'una família ocupaven un paper rellevant i 

útil dins l'organització familiar. Va ser a partir de la revolució industrial quan la dona  classe 

mitja i alta començarà a dependre econòmicament del seu marit, fins que ella passi a tenir un 

paper totalment nul dins la comunitat.  Així, veurà reduïdes les seves activitats  i  sols  serà 

esposa i mare.   Durant la segona meitat del segle  XIX els victorians consideraven que la 

debilitat física de les seves mullers era una demostració de la seva puresa  tan  mental  com 

física; és per això que els pintors de mitjans i final del XIX volien complaure aquest sentit de 

virtut i creaven imatges on la debilitat femenina quedava reflectida38. Els “àngels” femenins 

havien de ser dèbils, malaltissos i desvalguts. 

Dijkstra cita a Abba Goold Woolson i el seu capítol “La invalidez como profesión” de 

l'obra  Woman  in  American  Society (1873),  ja  que  aquesta  autora  expressa  i  descriu  la 

consideració que es tenia de la dona en aquell temps que li era contemporani. Estar malalta es 

considerava un signe de delicadesa i, per tant, de classe; la invalidesa física va arribar a ser un 

culte entre les dones de classe benestant.

“Para  las  audiencias  de  finales  del  XIX  había  una  insistente,  aunque  raramente 

admitida,  indicación de la  posición social  y del  privilegio económico en las pinturas  que 

trataban de la enfermedad femenina. Este elemento ayuda a explicar, al menos en parte, por 

qué el público que compraba arte en este período debía estar tan ansioso por pagar grandes 

sumas de dinero para adquirir imágenes de mujeres en escenas de abyecta degeneración física, 

pintadas por los artistas mejor remunerados del momento”39 .

Això ja ens explica per que el culte a la invalidesa femenina estava associat, tant pels 

homes com per les dones, a unes connotacions de riquesa i èxit. Així i tot, la situació anava 

més enllà i bé era sabut tant per dones com per homes que el vertader sacrifici trobava el seu 

final  “lògic”  en  la  mort.  Inclús  moltes  dones  ja  que  eren  coneixedores que  l'aparença 

malaltissa era ben valorada, es provocaven el mal estat o l'aparença tísica. 

Woolson  apunta  que  “la  sublim tísica”  es  caracteritzava  per  tenir  les  formes  poc 
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desenvolupades, les cares pàl·lides i demacrades i amb aparença delicada, això era el que 

predominava  entre  les  joves  femenines.  Aquí  l'art  va  intervenir  de  manera  decisiva,  va 

consolidar els prejudicis culturals i va exaltar el culte a aquella idea de sublim. La dona havia 

nascut per servir en els homes i com a tal, l'últim sacrifici que podia oferir-lis era la mort. 

Negar això es podia entendre com un acte desobediència. Formava part de la mentalitat de 

finals  d'aquest  segle,  la  societat  estava  convençuda que  la  dona  que  estimava i  desitjava 

vertaderament a un home havia de morir. 

Enmig  d'aquesta  situació,  moltes  dones  del  segle  XIX  es  sentien  angoixades  i 

reprimides ja que estaven atrapades dins una societat que veia fins i tot les demostracions de 

bogeria com a mostres de devoció femenina cap a l'home40. Aquest estat de follia naixia quan 

la dona es deixava endur pel seu desig i no trobava protecció per part del seu amant, que és el 

que li passa a Ofèlia; el resultat d'això era la desorientació, el desemparament i la bogeria. De 

fet,  ja  a  mitjans  del  segle  XIX els  matrimonis  tenien  un  prestigi  fins  en  aquell  moment 

desconegut, a causa de l'apogeu ocasionat per la industrialització ens trobem en una època on 

la societat està regida pels valors econòmics i per tant, l'amor passa a considerar-se en darrer 

terme dins els matrimoni. Això és lliga amb l'interès que podia suscitar el personatge d'Ofèlia 

ja que com diu Bornay que “el deseo carnal era algo que una mujer y un hombre de buena 

família  y  educaución  no  debian  sentir”41.  El  desig  sexual  entre  burgesos  no  estava  ben 

considerat i es valoren les dones virginals, com ho era Ofèlia.  Per tant, això relacionat amb 

l'apartat anterior i la iconografia ho veim expressat en el vestit blanc de la donzella. 

Pel que fa als intel·lectuals francesos, aquests també van versar sobre el tema i destaca 

Jules Michelet.  Aquest descriu  a la  dona com l'essència pròpia  de la  puresa no terrenal i 

afirma “La femme est une religión”42; entén a la dona com un ésser fràgil i delicat, fins al punt 

de comparar la figura femenina amb la flor, la qual depèn essencialment de les atencions 

masculines que l'envolten. Les teories de Michelet troben el seu equivalent també a Anglaterra 

amb John Ruskin, el qual en el seu llibre  Sésamo y lirios (1865), on el nom de la flor fa 

al·lusió directa a la dona, veu a la figura femenina com a flor: “Sus pensamientos se calman 

en tal discreta compañía porque no son curiosas, sonríen pero permanecen en silencio. O, al 

menos, estas flores hablan tan bajo que apenas si podemos oírlas. Son las hijas silenciosas de 

la tierra”43. També parla del gènere femení com un grup de “monges casolanes”, la qual ha de 

cuidar la llar per tal que l'home hi trobi allà el seu paradís particular44.  A més, les dones, 

estiguessin casades o no, havien de ser pures i verges com ho seria una monja. Es veu a la 
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dona com un ésser dèbil i fràgil, igual que a una flor, i l'home hauria de ser el seu “jardiner” 

per cuidar-la com a tal, així ho indica Dijkstra. La flor és el segon element que trobam en la 

iconografia el qual sempre apareix en les il·lustracions d'Ofèlia. A part de significar el seu 

propi  “desflorament”, també veim que són indici de feblesa. 

Possiblement els problemes de incomprensió d'aquell moment entre els homes i les 

dones es devien a discursos d'identitat de fonament cultura, és a dir,  res més enllà que la 

manera que ha tengut d'evolucionar la història pel que fa en qüestió de gèneres. Així doncs, en 

el segle XIX estava instaurat el binomi masculí / femení i per tant, mentre aquest perdurés, 

l'humà seguiria condemnat a la incomprensió45. 

La idea de l'amor i la mort, abans de plasmar-se en la pintura es veuran en la literatura; 

s'havia vist en Shakespeare, i més pròxim en cronologia troben models en Tennyson, el qual 

va  influir  sobre  el  públic  en  la  consideració  glorificada  que  tenien  d'aquelles  dones  que 

demostraven  molta  necessitat  i  intensitat  cap  a  un  home i  havent  estat  rebutjades  tenien 

motius suficients per tornar-se boges, per enfollir. Aquestes dones són les que van captivar als 

artistes  prerafaelites  i  altres  pintors  del  XIX cercant  noves  formes  de  descriure  la  follia 

femenina. Els prerafaelites creen un ideal femení completament nou i original, configuren els 

seus  personatges  a  partir  de  les  seves  models,  tot  i  que  sovint  pot  recordar  a  les  dones 

renaixentistes creades per autors com Boticcelli, de fet sovint remeten en el tema de Flora. A 

mesura que  els  anys  avancen els  pintors  s'intenten acostar  més al  seu ideal  de feminitat; 

rostres  pàl·lids,  cabelleres  llargues  i  ondulades,  ulls  verds,  aspecte  malaltís  i  en  ocasions 

infantil; en conjunt volen remetre a figures angelicals, així i tot aquest caràcter es combina 

amb la perversitat d'Eva, la qual era vista com la figura on “s'encarnen totes les temptacions 

del món terrenal,  del  sexe i  del  domini”;  és aquí  on Bornay vol completar l'argument de 

P.Bade. Aquell  indica en els seus estudis que la causa de representar aquest tema, dones de 

bellesa corrupta i perjudicada, fins a límits inexhauribles es produeix de manera espontània i a 

causa d'una nova sensibilitat i moda; però ens sembla que això no és un motiu suficient i com 

indica Bornay l'obsessió per aquestes dones podria venir de l'evolució de les representacions 

de Eva, figura que causa el pecat i la perdició d'Adam46.

Veim doncs que la dona en aquell segle té un paper predominant dins la societat, no 

tant pel rol que desenvolupa dins els engranatges econòmics, sinó per la complexa psique que 

la compon i la posició que la duu a adoptar una societat en plenes vies de industrialització. 

29



5 Conclusions.
Després d'haver estudiat el personatge d'Ofèlia en deteniment, les representacions que 

se'n  van  fer  al  segle  XIX,  els  artistes  que  decideixen  representar-la,  així  com  a  quins 

moviments  pertanyen  i  el  context  social  d'aquell  segle,  posant  especial  esment  en  la 

consideració de la dona, se'ns permet arribar a algunes conclusions que tot seguit veurem. 

En l'epígraf dedicat a «El personatge d'Ofèlia en Shakespeare» ja hem pogut constatar 

que els adjectius atribuïts a Ofèlia que trobam en el títol són del tot correctes; hem vist que era 

una jove innocent, bondadosa, respectava als homes del seu entorn i era piadosa, però aquesta 

actitud, també caracteritzada per la passivitat, es veurà corrompuda i la nostra protagonista 

enfollirà,  fins  a  tal  punt  que  els  seus  actes  es  relacionaran  amb la  perversitat  més  pura, 

inicialment pel fet de rebutjar l'amor de Hamlet, però el que ho culmina és el suïcidi. 

L'estudi iconogràfic ens ha permès veure, i com ja s'ha dit en algunes ocasions,  que 

fou Shakespeare una gran font d'inspiració pels pintors prerafaelites, ja que els proporcionava 

important material pel que era un dels temes més recurrents en aquells moments: la dona. 

Representen el gènere femení com a deesses nues, en menor mesura i, la gran majoria d'obres 

es centren en verges, mares, dones desolades, mestresses i ja cap a final de segle hi ha un 

canvi cap a les  fammes fatales.  En Shakespeare es veu la concepció unida d'amor i mort, 

joventut  i  bellesa,  i  en  especial  aquests  trets  els  reuneix  el  personatge  d'Ofèlia.  Aquests 

característiques portades a l'extrem desembocaran amb les dones fatals de les quals parlàvem, 

atorgant  un marcat caràcter d'infantesa,  contrastat  amb l'esperit  sexual  i  dominant.  De les 

representacions que hem pres nosaltres com a model, les obres de Waterhouse i Lefebre són 

les  que  responen  millor  a  aquest  cànon,  sense  oblidar  la  de  Ernest  Hebert  o  Madelaine 

Lemaire. 

És aquí on també resulta útil recordar que en les representacions del patró femení que 

ens ocupa hi va haver una recurrència de motius i tots ells amb gran càrrega simbòlica, com ja 

s'ha  vist;  aquests  elements  no  són  elegits  de  manera  arbitrària,  sinó  que  responen a  una 

simbologia la qual remet directament a Ofèlia; són uns elements elegits minuciosament i que 

tenen una tradició de significat important al darrera. Aquests elements és cert que apareixen 

tots en l'obra de Shakespeare, en un moment o altre es fa al·lusió a ells, però sembla indicatiu 

la relació que estableix aquesta iconografia amb les representacions de Flora vistes ja en el 

Renaixement, la que ens ve en el cap i és més fàcilment reconeguda per tots és la Primavera 

de Botticelli (1485-1487). A banda d'això veim que el que és constant pràcticament a totes les 
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obres és el caràcter sexual que li donen a la donzella, la qual en moltes obres es mostra en 

postures  sinuoses,  sobretot  en  la  de Hughes,  Delacroix,  Ernest  Hebert,  Cabanel,  totes  les 

versions de Waterhouse i especialment la d'Alexander Cabanel. Aquest fet pretén augmentar 

el seu caràcter de boja i atorgar-li una dimensió de caire més agressiva, la qual es reforçada 

amb la llarga cabellera que hem vist que remet a conceptes més  lligats amb la maldat. 

Retornant a la importància d'Anglaterra i Franca, fou a causa del poder econòmic i la 

incidència d'aquest en totes les capes de la societat que aquells dos països es van convertir en 

els principals creadors i protagonistes dels temes tant polítics com culturals i científics, que 

apareixen en la Europa del segle XIX. El fet de que aquests dos països concentrin el major 

nombre de representacions es deu a que es trobaven en un moment d'evolució paral·lela, amb 

les  mateixes  concepcions  (esmentades  en  l'epígraf  anterior)  i  per  tant,  bevien  de  les 

influències que exercia un país sobre un altre.   En el camp de l'art ens queda demostrat això a 

través  dels  influxos  que  aporten  els  anglesos  als  francesos,  les  herències  que  deixen  els 

Prerafaelites als Simbolistes i més tard a l'Art Nouveau.  Per tant, les primeres obres d'Ofèlia 

que  trobam són d'artistes  anglesos  i  a  mesura  que  la  cronologia  avança  i  el  tema  es  va 

consolidant, apareixen les mostres franceses.

Els prerafaelites es sentien atrets per les joves desemparades, ingènues, obnubilades i 

dominades per amors romàntics; dones que sotmeten el seu futur en allò que els dicta una 

generació masculina propera,  i  Shakespeare aconsegueix crear aquesta personalitat  dins el 

personatge d'Ofèlia, la qual és un personatge prototípic dels aspectes que cridaven l'atenció en 

aquells  moments.  És  per  això  que  la  majoria  de  representacions  on  trobam aquest  tema 

responen a la mà d'aquests artistes, atrets pels extrems: bonhomia i perversitat, i Ofèlia ho 

concentra tot. 

A partir d'això podríem deduir que Ofèlia era una evolució del concepte de Eva, la 

qual era vista també com un icona de perversitat, però com s'ha anat veient al llarg del treball, 

la donzella de Shakespeare sovint destaca pel seu caràcter submís i obedient que  la conduirà 

a ser víctima del seu propi destí. Veim doncs que la podem assimilar també al personatge de 

Maria, Mare de Jesus, entesa com a “no dona”, desexualitzada, la qual fou concebuda sense 

pecat i hi va concebre. Així, veim que Ofèlia reuneix dins una mateixa personalitat molts de 

temes interessants i representats al llarg de la història. És un perfecte exemple de la dicotomia 

Maria-Eva, qüestió que va seduir molt als artistes del segle XIX; com més es glorifica a Maria 

per la seva puresa, més es menysprea a Eva. Una és la màxima expressió d'allò més pur i 
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l'altra és la perfecte expressió del mal, i tot queda concentrat dins Ofèlia. 

Si aquests podrien ser els motius per fixar-se en Ofèlia, ara ens em de respondre el 

perquè del moments previs a la mort o la mort pròpiament dita. En el apartat de  «Ofèlia i els 

Prerafaelites: aproximació a la psique femenina» veiem que la dona burgesa fingeix un estat 

de malaltia continu, ja que era un indici característic de la posició social que ocupava,  Però 

per altra banda les dones de classe social inferior eren conduïdes a la prostitució, ja que vivien 

en un món on el treball era sols exercit per l'home i aquest era sotmès pèssimes condicions de 

treball, la qual cosa abocava a les dones en aquell exercici. És per això que cap a la segona 

meitat de segle, moment en que la supremacia de l'home era del tot indiscutible comencen a 

aparèixer els primers moviments feministes i la dona inicia una lluita per sortir dels rols on 

l'han encasellat. Com a conseqüència d'això l'home tem per la seva preeminència i s'accentuen 

les actituds misògines que, en el camp de l'art es traduiran en la creació de la iconografia de 

les femmes fatales. Per tant, és amb l'aparició dels primers moviments feministes que trobem 

la resposta en la representació de la mort; tot i que sigui el darrer acte que farà Ofèlia en vida, 

és la primera vegada que es rebel·la i que deixa de fer el que li imposen les persones i en 

especial  els  homes  que  l'envolten.  És  l'únic  moment  on  ella  pren  les  rendes  de  la  seva 

existència i decideix acabar amb el seu caràcter passiu i d'acceptació per mostrar-se com una 

ànima que s'encamina cap a la llibertat. Tampoc es poden oblidar les influències romàntiques 

dels pintors d'aquesta època i per tant, la mort és un desenllaç prou adient; el suïcidi entès 

com a una ànsia indefinida i és concebut com única solució a les situacions convulses que 

presenta la vida. A més, com que la mort d'Ofèlia és un moment que no apareix narrat de 

manera directa en l'obra, potser és per això que els autors es preocupen per donar-li una forma 

i visualitat. Per tant, hi ha tres possibles motius que duen als pintors a mostrar la mort: símbol 

de rebel·lió i indicis feministes, única sortida a la vida repressora o ànsia dels artistes per 

mostrar un moment no vist dins l'obra. 

A nivell  estètic,  i  referint-nos  al  punt  anterior,  veim  com  aquestes  obres  també 

responen als postulats de John Ruskin, el qual dictava un acostament complet a la naturalesa, 

que l'art fos imatge del seu temps i com a tal representés la situació social i les connexions 

entre la feblesa de les flors i la feblesa de la dona. Les representacions d'Ofèlia són això, un 

acostament a la naturalesa on s'hi emmarca la figura femenina feble i aquesta remet al que 

està vivint el aquells moments. 

Ja per acabar, però només a mode de curiositat i sense entrar en detall, veim que el 
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personatge d'Ofèlia ha tengut repercussions fins a dia d'avui. Hi ha un seguit de personatges 

femenins que remeten a ella, en la literatura trobem la important influència que va exercir 

sobre Alfred Tennyson i la seva Lady of Shalott o Elaine, les dues dones pures i màrtirs, les 

dues anhelen els amors dels seus estimats i acabaran morint. Son personatges que també van 

atreure als pintors del XIX i s'hi repetiran elements dels quals ja hem parlat (aigua, cabelleres, 

flors...). En les obres de Dante els artistes també van trobar modes de dones enduites per la 

follia,  les  quals  els  van  servir  de  model,  com és  el  cas  de Matelda  sortida  de  l'Infern  o 

Casandra.  És així com , després de l'èxit que va aconseguir suscitar el personatge d'Ofèlia 

com a prototipus de la bogeria femenina, artistes i escriptors van anar a cercar més exemples 

d'aquest mite dins la literatura mundial. 

Fins a dia d'avui és un patró de dona que encara es manté viu i el podem continuar 

trobant en diversos camps artístics. 
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6 Annex d'imatges.
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Il·lustració : Il·lustració 1: Richard 
Westall, Ophelia, 1802. Gravat per 
James Parker. Shakespeare Print  
Collection.

Il·lustració : Il·lustració 2: Richard 
Redgrave, Ophelia weaving her 
garlands, 1842. Oli sobre llenç. Victoria 
& Albert Museum.

Il·lustració : Il·lustració3: Arthur Hughes,  
Ophelia, 1852. Oli sobre tela. Manchester  
City Galleries.

Il·lustració : Il·lustració 4: George 
Frederic Watts, Ophelia, 1864. Oli  
sobre tela. Watts Gallery, Londres.
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Il·lustració : Il·lustració :  
Il·lustració 5:ArthurHughes,  
Ophelia,1864.Oli  
sobretela.Localització (?)

Il·lustració : Il·lustració :  
Il·lustració 6:  
HenryNelsonO'Neil,  
Ophelia, 1874. Olisobretela.  
Localització (?)

Il·lustració :  
Il·lustració :Il·lustració 
7:JulesJosepgLefebvre,
Ophelia,1890. Olisobre 
tela.Col·leccióPrivada.

Il·lustració :  
Il·lustració :  
Il·lustració8:  
WilliamWaterhouse,O
phelia,1894. Oli  
sobretela.Localització 
(?)

Il·lustració : Il·lustració :  
Il·lustració 
9:WilliamWaterhouse,Oph
elia,1894. Oli  
sobretela.Londres.

Il·lustració : Il·lustració :  
Il·lustració10:  
JohnEverettMillais, Ophelia,  
1851. Olisobretela. Tate,  
Londres.
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Il·lustració : Il·lustració :  
Il·lustració11:  
EugèneDelacroix,The death 
of Ophelia,1853. Olisobre 
tela. Localització (?)

Il·lustració : Il·lustració : Il·lustració12:  
Alexander Cabanel, Ophelia,  
1883.Olisobre tela. Private Collection

Il·lustració : Il·lustració : Il·lustració13: Frances 
MacDonald, Ophelia, 1898. Aquarel·la.Localització(?)

Il·lustració : Il·lustració : Il·lustració14:  
BenjaminWest, Il·lustracióActe IV,  
Escena V, 1805.Gravat per F.Legat

Il·lustració :  
Il·lustració 
:Il·lustració 
15:DanteGabrielRos
seti,Hamlet  
andOphelia,1858.Dib
uix enplama 
itinta.Localització (?)
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Il·lustració : Il·lustració :  
Il·lustració 16:  
DanteGabrielRossetti, The 
first madnessofOphelia,  
1864. Aquarel·la.  
OldArtGallery, Londres.

Il·lustració : Il·lustració :  
Il·lustració 17: 
MarcusStone,Ophelia, 1888. Oli  
sobretela.Localització (?)

Il·lustració : Il·lustració :  
Il·lustració18: Joseph 
Severn, Ophelia,1831. Oli  
sobre tela.Localització (?)

Il·lustració : Il·lustració :  
Il·lustració19:ErnestHebert,
Ophelia, 1876.Olisobre 
tela.Musée Hebert, França.

Il·lustració : Il·lustració :  
Il·lustració20:Anna Lea 
Merrit,Ophelia,  
1880.Olisobretela.Localitzac
ió (?)
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Il·lustració :  
Il·lustració :  
Il·lustració23:JamesSant
, Ophelia,Data(?). Oli  
sobretela.Col·lecció de 
Mr. iMrs.Sandor Korein.

Il·lustració : Il·lustració :  
Il·lustració 24:  
HenriGervex,Ophelia, 1892.  
Oli sobretela.Localització 
(?)

Il·lustració : Il·lustració 
:Il·lustració25:Pascale 
Adolphe Jean 
Dagnan,Ophelia,1900.
Oli sobre 
tela.Localització (?)

Il·lustració : Il·lustració : Il·lustració22: William 
Waterhouse, Ophelia, 1889.Olisobre tela. Localització (?)

Il·lustració :  
Il·lustració 
:Il·lustració21:Madelein
e 
Lemaire,Ophelia,1880.T
ècnica(?).Localització 
(?)
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Notes

1 Ho cita Raymond Trousson en «Los estudios de temas: cuestiones de método» en  Tematología y comparatismo 
literario, pág 93

2 Es una cita presa de M.Beller, extreta de Raymond trousson, Op. cit., pág. 95 
3 op. cit., pág 96. 
4 L. Vinge, citat per Trousson, considera que les obres literàries ens poden ajudar a interpretar la pintura, però aquest 

mateix fet a la inversa no és possible; la pintura no ens ajuda a entendre allò escrit. “In my opinion the literary 
material may possibly contribute to the interpretation of the works of art, but the opposite is hardly possible. The 
history of art, however, can contribute indirectly to the history of literary themes in so far as new material is derived 
from literature for illuminating a picture”. Fragment citat per Troussant en op. cit., pág 96.

5 Citat per Carroll Camden en «Ophelia's Madness» pág. 247.
6 Elaine és un personatge que apareix en les llegendes del Rei Artur; ella està enamorada de Lancelot, però aquest no 

li correspon, la rebutja i la menysprecia. Elaine voldrà morir, ja que no pot viure sense l'amor de l'altre. És un 
exemple de mort passional i demostra l'energia auto-sacrificant del personatge. 

7 Possiblement  pugui  semblar  una  mica  agosarada  aquesta  afirmació,  però  és  la  que  dóna  Salvador  Oliva  en  la 
introducció que fa de Hamlet; ho justifica dient que se n'han fet trenta-sis òperes i quatre pel·lícules (en el moment 
de la publicació, any 2005). També parla de «To be or not to be» com el monòleg més famós de la història. De fet la 
passió de Oliva per Hamlet es veu en el títol que dóna al capítol: «Hamlet. La millor obra teatral de la història».  
Extret de la introducció de Hamlet de l'editorial Vicens Vives.

8 Aquest autor ens parla de l'auge que van tenir les representacions teatrals de Hamlet a partir de 1780 a Londres, tot i 
no ser una dada que sigui rellevant per recolzar l'opinió de Oliva, no deixa de ser curiós: “[...] When images of 
Ophelia's mad scene and drowning first appeared in the 1780s, , performances of Hamlet were more frequent than 
they had been at any time earlier in the century: in London, the play was performed sixteen time in 1783, eleven un 
1784, and eight times in 1785”.

9 Salvador Oliva, Íbidem. 
10 Hernández Guerra, Concepción. «La mujer en la obra de Shakespeare». Descubriendo a Shakespeare. 
11 Ibidem pág 49.
12 Íbidem 49.
13 Així ho justifica Salvador Oliva en el pròleg de Hamlet.
14 Camden, Carrol. 1964. Ophelia's Madness.  Pág. 248
15 Íblid 
16 Showalter, Elaine. «Representing Ophelia: women, madness and the feminist criticism».
17 Aquestes característiques són extretes de la tesis  Ofelia o el mal imaginario escrita per Daniela Copona Pérez, la 

qual fa un anàlisi evolutiu d'aquest personatge femení dins tres obres dramàtiques. Septembre 2004, Santiago de 
Chile

18  El status sexual y el deseo en Ofelia son abordados específicamente en una de las últimas escenas del pesonaje, la 
escena “de las flores” aquella en que la joven, ya enloquecida, regala flores a todos los presentes. En español la 
palabra “desfloración” hace referencia a la pérdida de la virginidad por lo tanto la asociación flor-virginidad es 
acertada. En el idioma inglés ocurre lo mismo por lo que podemos cosiderar correcta la interpretación de esta escena 
como comentario de su calidad de virgen desdichada. Així ho explica Daniela Cápona en «Ofelia y la virginidad» 
op. cit., pág 35

19 Bridget Gellert, Lyons. 1977. «The Iconography of Ophelia»
20 Biedermann, Hans. 1993.  Diccionario de símbolos... (entrada: Agua) pág 19
21 Si era el espejo de la naturaleza, el agua, ese espejo natural se convertía en la fuente de su identidad auto-suficiente, 
impersonal. Para evitar la perdida de su propia identidad tenía que asegurarse a sí misma continuamente que existía 
mirándose en ese espejo natural, que como Ofelia, estaba destinada a regresar. Ho explica B. Dijkstra en  Ídolos de  
perversidad, Barcelona, 1994. pág 132.
22 Íbidel pág 67.
23 Tot  i  que  de  manera  general  les  flors  simbolitzen  el  que  ja  hem  assenyalat,  a  més  de  bellesa,  pler,  virtut, 
harmonia...Salvador Oliva detalla quin és el significat de cada una de les flors del fragment; identifica el  fonoll amb 
l'adulació; el corniol, amb la ingratitud o la infidelitat conjugal; la ruda, amb la contrició i la pietat; la margarida, amb 
la hipocresia, i les violetes, amb la fidelitat i la lleialtat. A qui dóna Ofèlia cada flor s'ha de deduir a partir de la lectura. 
24 Revilla, Federico. 1990. Diccionario de Iconografia .
25 Gitter, Elizabeth. 1984. «The power of Women hair in Victorian Imagination» pág. 938
26 Ïbidem. 
27 Dijkstra, Bram. 1994. Ídolos de la perversidad. Pág 42. 
28 Ibidem 43



Notes

29 Ho cita Dijkstra i ho treu de la revista Je Suis Tout (vol , 3, 1907, 2º semestre). 
30  Aquesta autora fa referència al “somni” de la verge ja que ho relaciona amb els contes de fades tipus La Bella  

dorment que va passar a ser vista com un símbol de la dona en el seu virginal estat de somnolència, entès com a 
“mort en vida”. De fet, els retrats de dones amb patent inmobiliatat pareixien demostrar que el somni fet mort i la 
mort eta sombi s'havien convertit en una font de inesgotable delectança pels pintors de finals del segle XIX. Dijkstra 
pág 61-62. A més, Daniela Cápona Pérez també relaciona a Ofèlia amb Blancaneus o la Ventafocs ja que elles també 
són joves, hermoses, humilts, ingènues i verges, i en algun moment de les seves respectives faules necessiten la 
presència del seu príncep  que les salvi de la seva condició. Les donzelles d'aquests contes són salvades pels seus 
prínceps, però si aquests no arribessin possiblement es trobarien en la mateixa situació que Ofèlia. 

31  Clark, Kenneth. 1990. La rebelión romántica. Pág. 200
32  Íbidem 203.
33 E. Bornay. 1995 Las hijas de Lilith. . pág, 95
34  Els Natzarens foren una agrupació de pintors romàntics alemanys liderats per Franz Proff i Friederich Overbeck; el 

grup es va translladar els primers anys del segle XIX a Roma per treballar in situ seguint els preceptes dels pintors 
del  proto-renaixement  italià.  En  el  llibre  de  A.  Sarabia,  La  vida  apasionada  de  Gabriel.  Pág  52  apareix  més 
informació d'aquest tema. 

35 Cuéllar, Carlos. 2006. El prerafaelismo y su influencia en la creación contemporánea. Pag 60
36  Givone, Sergio. Historia de la estética, pág 112.
36  A. Sarabia, op. cit. Pág 61. En la llista també hi apareixien noms com Homer, Dante, Leonardo, Goethe, Shelley, 

Fra Angelico, Rafael, Fidias, Byron, Cervantes, Miguel Angel, Tiziano i Tintoretto entre d'altres. 
37  E. Bornay, op. cit., pág 98. 
38  Íbidem 25
39  Íbidem 28
40  Íbidem 36
41 Cita de R. Paersall en The worm in the bud. The world of Victorian Sexuality que apareix en el text de Las hijas de 

Lilith. 
42  Citat per E. Bornay , op. cit., pág 69. 
43 B. Dijkstra, op. cit., pág 16.
44  B. Dijkstra, op. cit., pág 15. 
45 De Dijkstra hem pres aquest binomi (op. cit., pág. 69), però la seva explicació va acompanyada d'una justificació 

que situa el problema en la incomprensió dels homes per entendre a les dones, la qual cosa en el segle XX potser  
sigui un poc arriscat encara recaure en aquests tòpics, ja que els discursos d'identitat sexual engloben unes qüestions 
que estan molt en debat actualment. 

46 E. Bornay, op. cit., pág 19.
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