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Non estou moi seguro de que o señor

Whistler leve sempre razón co dogma que

parece establecer que un pintor deba pintar

só os vestidos da súa época e a do seu actual

ambiente. Lonxe da miña intención está

 cargar nunha bolboreta todo o peso do seu

pasado, sempre fun da opinión de que a

 coherencia é o último refuxio da falta de

imaxinación.

Oscar Wilde



Cando Charles Perrault plasma por escrito Contes

du Temps passé, xurdidos da tradición oral, acompá-

ñaos de ilustracións, tanto no manuscrito ofrecido

á sobriña de Luís xiv coma na edición orixinal publi-

cada en 1697. Ao principio, estas imaxes reforzan o

texto mais posteriormente, co devir dos anos, rivali-

zarán con el, transcendéndoo, reinterpretándoo, ter-

xiversándoo ou, incluso, riscándoo tal como ocorre

nas edicións sen texto.

Este traballo tratará de analizar a indumentaria

da protagonista do conto “A Bela Dormente” a tra-

vés dos cadros de dous artistas prerrafaelitas, facen-

do tamén referencia á descrición da roupa nalgún

dos escritos da época, e tratará tamén o simbolismo

das formas e da cor para representar a princesa nun

exemplo de ilustración, de sinaléctica nas novas

1
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“imageries” do traballo dunha artista contemporá-

nea.

O relato da Bela Dormente encabeza o exemplar

manuscrito de Perrault de 1695 igual que a recompi-

lación de 1697. O tema da “Bela Durmida” non  foi

inventado por Perrault, crese que está  inspirado no

conto “Sol, Lúa e Talía” (Pentamerón, 1634) do napoli-

tano Giovan Battista Basile (1575-1632). Lo cunto de li

cunti, ou Pentamerone, é unha das recompilacións máis

antigas de fábulas populares. Estruturado de forma

parecida ás Mil e unha noites, as corenta e nove fábulas

entrelázanse entre si co humor como fío condutor.

Talía morre por unha aresta de liño e é abandonada nun pala-
cio, polo que pasa un rei que lle deixa dous fillos. A muller
do rei, ciumenta, apodérase deles e manda que sexan cocidos
e dados como pitanza ao pai, e que Talía sexa queimada: o coci-
ñeiro salva os fillos e Talía é liberada polo rei, que logo manda
botar a muller ao mesmísimo lume que preparara para Talía
[…] A raiña non quería escoitar escusas e, facendo prender den-
tro do mesmo patio de palacio unha gran fogueira, mandou
que a botasen dentro. Talía, que viu as cousas mal encarreira-
das, axeonllándose ante ela pregoulle que polo menos lle dese
tempo para despoxarse da roupa que levaba. A raíña, menos
por misericordia da pobre rapaza que por quedar con esas pezas
de roupa bordadas de ouro e de perlas dixo: 

“íspete, así cho concedo”.
E Talía comezou a desvestirse e con cada peza que quitaba

lanzaba un chío. Así, despois de quitado o roupón, a faldra e
o xubón, cando foi quitar a “saia” lanzou un último chío
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na segunda metade do século xix, un grupo de

mozos e artistas idealistas que se chamaron a si mes-

mos a irmandade Prerrafaelita propúxose reformar

o panorama artístico convencidos de que a decaden-

cia da arte inglesa se debía ao encorsetamento que

impuña a Royal Academy e as convencións artísticas

que representaba.

Fundada en Londres no ano 1848 por John Eve-

rett millais, Dante Gabriel Rossetti e William Hol-

man Hunt, durou como grupo apenas un lustro.

A pintura xulgábase de acordo coa súa relación

co maior dos artistas do Renacemento, Rafael. Así

e todo, a irmandade rexeitaba as convencións do

Renacemento e prefería a volta á arte da idade

media. En todos estes pintores percibimos un retor-

no aos recursos artísticos medievais e, en xeral, a

2
A representación da 

Bela Dormente nos prerrafaelitas

mentres a arrastraban a facer a cernada para a bogada das bra-
gas de Caronte.

O conto orixinal iríase transformando e edulco-

rando ao longo do tempo e, así, da Bela Dormente

do Bosque, na versión de Charles Perrault (1628-

1703) foi suprimida a violación da princesa e, na

dos irmáns Grimm, eliminaríase a segunda parte,

centrada na ogresa, a nai do príncipe.

A REPRESEnTACión DA BELA DORmEnTE14



acerca do proceso de traballo, o deseño e a vida en

xeral. Este ideario non tardou en traspasar as fron-

teiras de Gran Bretaña estendéndose por toda Euro-

pa, Estados Unidos e o resto do mundo.

O ideario básico, común a todos os seus mem-

bros, foi a defensa da funcionalidade, o respecto pola

natureza e a calidade dos obxectos. O movemento res-

catou o uso de materiais e habilidades tradicionais

salientando as consideradas ata o momento as “artes

menores”, tales como os téxtiles (con motivos e colo-

ridos vexetais), o bordado e o deseño.

Un ensaio de Oscar Wilde (1854-1900), consi-

derado cofundador de Arts&Crafts, sintetiza de

xeito maxistral a filosofía do movemento. Está

incluido no libro Arts and Crafts (“As artes e o arte-

sán”). Esta recompilación de textos é un tratado

sobre a estética aplicada á arte, ao deseño e á vida,

un convite á beleza e ao bo gusto que promulgaba o

movemento Arts&Crafts.

En concreto, interésanos aquí unha pasaxe de

“O vestido de muller”:

A roupa máis deslucida e incómoda que no seu delirio ende-
xamais prescribiu a moda non é só o cinguido corsé senón
tamén o verdugado, o aro, a crinolina e esa moderna mons-
truosidade chamada “alzabustos”, todos eles deben a súa orixe

solucións prerrafaelescas, coma se a historia reverti-

se a súa marcha.

nese contexto é no que van desenvolver a súa

obra Edward Burne-Jones e John Collier.

BURnE-JOnES E COLLiER

Os pintores ingleses Edwar Burne-Jones e John

Collier tomaron como fonte de inspiración para os

cadros que de seguido se van comentar a deidade de

venus, a deusa romana do amor e da beleza e, con-

cretamente, a Venus durmida ou venus de Dresde

(1507-1510) de Giorgione. Considerada por algúns

como punto de inicio para a arte moderna, actual-

mente o cadro atópase na Gemäldegalerie Alte meis-

ter de Dresde (Alemaña).
Para contextualizar a análise das súas obras,

habería que facer tamén referencia ao movemento

Arts&Crafts, xurdido arredor de 1880 e que se con-

vertería na corrente dominante na artesanía e o

 deseño británicos ata aproximadamente 1914, aínda

que a súa influencia persistiu nalgunhas zonas ata

ben entrado o século xx.

O ideario do movemento estaba baseado, entre

outros, nas ideas de William morris (1834-1896)
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Venus durmida, de Giorgione



3
A Bela Dormente 

segundo Burne-Jones

* Wentworth Huyshe (1847-1934), xornalista e coleccionista inglés.

20 A REPRESEnTACión DA BELA DORmEnTE

ao mesmo erro, o erro de non ver que é desde os ombros, e só
desde os ombros, desde onde todas as prendas han de pren-
der…

O señor Wentworth Huyshe* fixo unha vella crítica de que
o vestido grego é inadecuado para o noso clima… Sobre unha
base de lá pura… son perfectamente aplicables algunhas varia-
cións da vestimenta grega ao noso clima… Con isto quero dicir
que o principio de colgar todas as prendas dos hombros e confiar
na beleza ao efecto, non do ríxido ornamento preconfeccionado
dos modernos chapeus, nin dos lazos, cando non debería nin
haber lazos, nin dos volantes, cando non debería de haber nin
volantes, senón ao exquisito xogo de luces e de liñas que se con-
seguen grazas á rica ondulación das pregas. O ARCO DE ROSAS, DA SERiE “BRiAR ROSE”

A serie “A roseira silvestre” é un tanto complexa

xa que Edward Burne-Jones retomou o tema unha e

outra vez ao longo da súa carreira. En 1864, o pintor

deseñou unha serie de azulexos fabricados por

morris, marshall, Faulkner & Co.

En agosto de 1869, William Graham, policía

militar de Glasgow, pediulle a Burne-Jones que lle

pintase a obra dos cabaleiros da Bela Dormente

enfeitizados. Posteriormente, en 1871, Burne-Jones

pintou para o comerciante e coleccionista de arte

murray marks a escena do bosque de espiños. Entre

1871 e 1873, o pintor produciu tres obras, coñeci-

das como a serie pequena de “A roseira silvestre”,

que tamén adquiriría William Graham.



A Bela Dormente, serie da Roseira Silvestre, 
Edward Coley Burne-Jones

(Páxina seguinte.)
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Un estudo inacabado das figuras da primeira

escena, “O bosque de espiños”, atópase na galería

de Arte Walker de Liverpool. A serie pequena da

“Roseira silvestre” non reflicte un fluír narrativo

convencional; máis ben, cada cadro representa un

retablo distinto baseado no conto. A terceira e últi-

ma escena representa a Bela Dormente, ou Preciosa

Rosa, cun diáfano vestido branco, durmida nunha

pose lánguida sobre un leito improvisado cuberto de

teas drapeadas. As tres damas dormen ao pé da prin-

cesa. Os pétalos caídos da rosa enramada completan

a escena.

A vestimenta e o marco foron creados por

Burne-Jones para representar un tempo e espazo

indeterminados, un lugar mítico.

Para o artista, a rosa é unha figura simbólica

complexa onde as sucesivas capas de pétalos que a

forman representan o erotismo, o amor, as emocións

e o espiritual, en definitiva,  o misticismo do amor

e da beleza.

23SEGUnDO BURnE-JOnES
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na primeira versión, a dama da esquerda levaría

o pelo solto e recollido detrás nunha trenza a modo

do ideario prerrafaelita. Face pálida, pelo solto e

expresión melancólica, como se pode ver no porme-

nor desta páxina.

na segunda versión do mesmo cadro aparecen

variantes respecto non só da indumentaria da prin-

cesa senón tamén respecto das súas damas.
Se, na primeira versión, a dama sentada no chan

á dereita está vestida ao estilo grego semellando ter

un peplos cruzado por bandas que axustan o peito

e a cintura, nesta versión nova, a dama está vestida

ao estilo romano, con túnica e manto.

A REPRESEnTACión DA BELA DORmEnTE24

na nova versión, a dama leva o pelo recollido

nunha touca ou impla de liño ou algodón.



4
A Bela Dormente 
de John Collier

A Bela Dormente de John Collier é a última repre-

sentación do movemento Prerrafaelita e está datada

no ano 1921. Unha vez máis, retrátase a protagonista

durmida, vítima do feitizo. A visión de Collier é

unha visión rexia e opulenta da escena, contraria á

visión “sinxela” de Burne-Jones.

Todos os elementos que salienta o movemento

Arts&Crafts están representados no cadro a través

das ricas teas e brocados, a cortina como elemento

decorativo, as vidreiras e a natureza (representada a tra-

vés da roseira enrramada que se ve tras da ventá).

Ademais deste lenzo, Collier ilustraría unha ver-

sión de Perrault do conto da Bela Dormente.

no caso das ilustracións de Collier para o conto,

os personaxes están vestidos con ricas roupas inspi-

radas na indumentaria medieval.

mentres que, na primeira versión, a princesa

levaría unha camisa e unha “saia” ablusonada de

manga longa que, pola caída, semella ser de museli-

na ou de seda.

A variante no traxe da princesa é a camisa de

manga curta a modo do que hoxe sería un camisón

bordado nas mangas e no peito. Aparece ademáis

cuberta cun manto, ou tea, e cun cinto agarrado

sutilmente coa man e que cobre o sexo.

A REPRESEnTACión DA BELA DORmEnTE26





OS TECiDOS COmO PARTE DA inDUmEnTARiA E A

ESCEnOGRAFíA DO CADRO

O tecido de ouro, roupa de ouro ou roupa dou-

rada, é un tecido con urda de fío de seda e trama de

fio con contido e aspecto de ouro. Este fío pode ser

de seda e fíos de ouro enfiado conxuntamente. men-

cionados desde tempos antigos ao longo da idade

media, hai referencias a este tecido nun inventario

de Henrique iv de inglaterra.

DE JOHn COLLiER 31

velaquí, por exemplo, unha imaxe que ilustra a

parte do conto na que levan a princesa a un lugar

seguro despois do feitizo.
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O veludo, documentado desde a Baixa idade

media e o Renacemento, distínguese por ter unha

urda extra, coñecida como urda de pelo. Durante o

proceso de manufactura esta urda posiciónase,

cando se abre a calada, enriba dun ferro, creando o

efecto de lazo ou bucle que, se se corta, ten o efecto

de pelo. O veludo pódese clasificar de varios xeitos,

según sexa: cortado, pola altura e polos ligamentos,

ou tecidos de base. Pode ser tafetá, sarxa ou raso,

todos ligamentos simples aos que se lle engade a

urda extra, ou de pelo, para conseguir ese tipo de

tecido.

Os veludos do século xiv teñen habitualmente

como ligamento o tafetá, segundo recolle monnas

no seu catálogo dos veludos do victoria and Albert

museum de Londres.

Logo de obter as fibras e tinguilas, pasábase ao

proceso de fiado. Os fíos facíanse mediante a torsión

das fibras con un fuso ou unha roca. Á hora de des-

cribir os fíos hai que ter en conta a torsión, en S ou

en Z segundo se xire en sentido das agullas do reloxo

ou ao revés.

*
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Os coxíns son o elemento que simboliza digni-

dade e categoría social. Esta peza xurdiu por necesi-

dade para cubrir os asentos duros e fríos. En

documentos do século x aparece co nome de almu-

zalla, almuell, almogadinha e almuceda, facendo refe-

rencia ao coxín de luxo.

na idade media dispoñíanse coxíns como pezas

de asento e luxo empregadas só polas mulleres, que-

dando as cadeiras distribuídas na estancia para uso

dos cabaleiros. As damas do cadro están sentadas en

coxíns de brocado de seda formado por dúas tramas

de tea: unha primeira de base, de cor azul, cunha

trama superposta de fíos de ouro composto de moti-

DE JOHn COLLiER 35

Tocante a seda, a dama vai vestida cunha “saia”

e brial dun tecido denominado alfolla, tecido de

seda de orixe musulmán consistente nun brocado

de cor púrpura e bordado en ouro.
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na procura do rexurdimento das artes menores,

moitos artistas da época dos prerrafaelitas traballaron

na recuperación dalgunhas técnicas de bordado es -

quecidas desde a idade media. Por exemplo, William

morris e a súa filla, mary morris, quen aos vinte e tres

anos se fixo cargo do departamento de bordado de

morris&Co. mary foi a responsable de crear algúns

DE JOHn COLLiER 37

vos florais de xeito que dá a impresión dun bordado

sen selo.

no cadro de Collier, tamén destaca un corti-

nón de veludo con aplicacións de seda recollido en

fervenza cun cordón de seda de ouro. Adornado co

motivo da granada, ornamento recuperado e empre-

gado nas decoracións de papel pintado e tecidos rea-

lizadas polo movemento Arts&Crafts.

A REPRESEnTACión DA BELA DORmEnTE36



As damas levan as cintas recollendo e adornan-

do o cabelo.

DE JOHn COLLiER 39

dos deseños de papel, tapiz e téxtiles  máis  emblemá-

ticos  da  compañía.  Outras das facetas da compañía

foi a fabricación de suntuosas teas nas que recupera-

ron deseños de bordado coma o denominado de alca-

chofa (artichoke) ou de granada.

A REPRESEnTACión DA BELA DORmEnTE38

Por outra banda, cómpre engadir as xoias cosi-

das nas mangas e no peito a modo de decoración e

as cintas e diadema. A princesa durmida leva unha

tira da cabeza, ou chapel, colocada sobre o pelo ou

a fronte a modo de diadema.

Os zapatos son de raso de seda, bordados con

fío de ouro. inspirados na arte medieval, rematados

en punta a modo de babuchas orientais.



AS nOvAS “imAGERiES”

A obra de Lavater estivo influenciada polo seu

profesor Ernst Keller (1891-1968), un dos precurso-

res do Estilo Suízo de deseño gráfico. O Estilo Suízo

está baseado en deseños funcionais caracterizados

pola súa limpeza, lexibilidade e obxectividade.

Warja Lavater (1913-2007) foi unha deseñadora

suíza que realizou versións ilustradas dos contos de

fadas, puramente xeometrizadas, coas que deu paso a

unha nova interpretación da imaxe, a unha linguaxe

abstracta.

A solución artística de Lavater, aparentemente

simple, agocha tras de si un proceso complexo. O resul-

tado dos seus sinxelos debuxos cumpre o denominado

“modelo en partes”, tamén coñecido como a “Pirámi-

de de Freytag”, ou o “Triángulo de Freytag”, para a

Finalmente, o cinto está feito de cordón de seda

anoado á cintura e rematado en borlas.

A REPRESEnTACión DA BELA DORmEnTE40
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o conto 
A simplicidade e os códigos 

da Bela Dormente de Warja Lavater



As imaxes de Lavater están relacionadas co tra-

ballo de Sonia Delaunay (1885-1979), unha artis-

ta multidisciplinar que destaca non só como pintora

de vangarda senón tamén polo uso e aplicación do

seu ideario artístico no mundo da moda. xunto co

seu home, Robert Delaunay, crearon o simultaneís-

mo, movemento enfrontado a outras correntes artís-

ticas do momento coma o cubismo e o futurismo.

Fieis seguidores da empírica lei do contraste simul-

táneo das cores do químico francés michel-Eugène

Chevreul, querían que a cor rexese o cadro ou a

prenda. Tal como acontecera no movemento Prerra-

faelita, Sonia Delaunay compaxinou as agullas de

bordar e o deseño de moda e interiores coa pintura,

converténdose así nunha artista multidisciplinar

interesada en plasmar a linguaxe vanguardista.

COmO CAmBiOU O COnTO 43

estructura de trama (exposición, acción ascendente,

clímax, acción descendente, desenlace e final).
Os libros inclúen unha páxina, ou dúas, dedi-

cada aos códigos cos que se presentan os personaxes.

Os elementos animados (protagonistas e perso-

naxes secundarios) e os elementos contextuais

(obxectos, elementos da natureza, etc.) están repre-

sentados por formas simples e xeométricas con cores

planas.

A REPRESEnTACión DA BELA DORmEnTE42



“Cando lle chegou a vez á anciá, esta dixo, abaneando a cabeza
máis a causa do despeito ca polo peso da vellez, que a princesa
se pincharía a man cun fuso de fiar e morrería como conse-
cuencia diso. Todos os asistentes estremecéronse chorosos ao
escoitar aquelas terribles palabras. nese momento, a fada máis
nova saíu de detrás do tapiz e falou con voz ben alta.

—Acougade, maxestades, que a vosa filla non morrerá por
iso. Certo é que non posúo poder suficiente para anular por
enteiro o que fixo a anciá fada. A princesa hase cravar un fuso
na man, pero, en lugar de morrer, caerá nun profundo sono que
durará cen anos, pasados os cales virá a despertala o fillo dun
rei.”

COmO CAmBiOU O COnTO 45

Carente de texto as accións, os personaxes e os

fondos do conto de Lavater están simbolizados,

nun proceso que tende á abstracción, mediante for-

mas xeométicas coloreadas.

O libro, despregable, con forma de acordeón,

mide 4 metros e 74 centímetros de longo. Este for-

mato permite, por unha parte, facer unha lectura

de imaxes páxina a páxina e, por outra, visualizar o

conto cun só golpe de vista a modo dunha pantalla

panorámica.

A Bela Dormente está representada ao longo da

historia por círculos. Por unha parte, a pequena

nena, representada por un círculo rosa (a represen-

tación codificada de cando nace) e posteriormente

por un fino círculo rosa rodeado dun círculo groso

verde e un círculo rosa que o envolve. O círculo

verde é a protección proporcionada pola sétima fada

que pasa xusto despois da malvada e trata de suavizar

a maldición.

A REPRESEnTACión DA BELA DORmEnTE44

La Belle au Bois-Dormant, de Warja Lavater (1982), 

páxs. 23-28 e 29-33



O patrimonio artístico de Warja Lavater pódese encontrar na colec-

ción gráfica da Zentralbibliothek de Zúric (Suíza).

Basile, Giambattista
Pentamerón. El cuento de los cuentos, prólogo,

tradución e notas de César Palma, madrid:
Ediciones Siruela, 2006.

Birchall, Heather
Prerrafaelitas, tradución de José maría García
Pelegrín, Colonia: Editorial Taschen, 2010.

Cabrera Lafuente, Ana
“Técnicas textiles en la Edad media: elementos
de estudio y evolución histórica”, Diseño de

moda. Teoría e historia de la indumentaria, nº 2,
pp. 7-17, madrid: Centro Superior de Deseño
de moda de madrid, 2016.

Fraga, Beatriz
“A modernización do contexto: as novas
‘imageries’ nos contos de fadas. Warja Lavater

Os códigos visuais empregados por Lavater pro-

porcionan o rápido entendemento da información

e traducen a xerarquía orientadora, necesaria para

o espazo en cuestión.

Si nos cinguimos á definición da palabra indu-

mentaria que dá a Real Academia Galega, a indu-

mentaria é o conxunto de todas as pezas de vestiario,

en particular as que se posúen ou se levan postas.

na imageries de Lavater, personaxe e vestiario forman

todo único, representado pola forma e as cores esta-

blecidas a través do código que lle dá a artista.

Cousa que cadra cunha cita collida do libro de

Pastoureau As cores dos nosos recordos:

En todas as sociedades, o tecido e a indumentaria son os pri-
meiros soportes da cor, os primeiros códigos cromáticos, son
os primeiros sistemas clasificatorios […] A cor non é algo por
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vista; percíbese á par con outros parámetros sensoriais.
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