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RESUM 
 

El treball consta de diversos apartats. Primerament, he realitzat una mica d’història 

de l’art del tatuatge, des dels seus orígens i evolució, fins arribar als diferents estils 

que podem trobar-hi. I he inclós també un apartat sobre tecnologia del tatuatge i la 

seva eliminació. 

 

Seguidament, hi ha una part pràctica en la qual intento analitzar, a partir de diverses 

entrevistes, com estan vistes socialment les persones que decideixen tatuar-se, i 

quina percepció en tenen elles.  

 

En darrer lloc, hi he incorporat un apartat on exposo la història del meu tatuatge, a 

part d’una sèrie de curiositats a l’entorn d’aquest món. 

 

ABSTRACT 
 

This project is made up off different parts. Firstly, I detail the history of tattoos, from 

their origin and evolution, to the styles we know nowadays. I also include a section 

about technology, tattoos and their removal. 

 

In the next place, there is a section where I try to analyze, having conducted some 

interviews, what tattooed people look like from the point of view of society and their 

personal perception of it. 

 

Finally, I also include a practical part where I talk about my tattoo and the story 

behind it, together with a number of curious facts about this topic.  
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INTRODUCCIÓ 

 

Van passant els anys de l’ESO i acabes arribant a 4t quan et comencen a 

mencionar el Treball de Recerca i amb un tancar i obrir d’ulls, ja ets a 1r de 

Batxillerat buscant Treballs de Recerca a la biblioteca de l’Institut per inspirar-te. Tot 

s’atura, i et sorprens, t’espantes però també et surt un petit somriure, potser de por o 

d’inseguretat, potser de curiositat o de ganes de començar, el fet és que ja ha arribat 

el moment i com sempre, toca prendre una decisió, que potser serà una de les 

primeres més importants.  

 

Com de costum, al meu cap no li agrada això d’haver de prendre decisions, és molt 

indecís i sempre troba pros i contres a totes les opcions possibles, cosa que no 

facilita el procés d’escollir, en aquest cas, quin Treball de Recerca és l’apropiat. Així 

que no us sorprengueu quan us digui que el que em va portar a realitzar aquest 

Treball de Recerca va ser una casualitat. Bé, més que una casualitat, podríem dir 

que va ser un pensament fugaç, de bon matí, acabada de llevar.  

 

Aquest pensament fugaç va passar a ser una de les diverses opcions de TdR. Quan 

en comentar-li-ho a un professor, tot pujant les escales a les 08:50 del matí, no em 

va arrufar el nas sinó que em va fer un croquis immediat de com podia ser el treball , 

em vaig decidir. Finalment no ha acabat sent gaire com ell se l’imaginava, però tot i 

això, les quatre idees bàsiques per presentar-lo com a opció final al tutor de grup, 

van ser seves, i aquestes sí que han sigut incloses en el treball. 

 

Allò que em va impulsar a decantar-me per aquest treball, va ser el fet que mai 

ningú l’hagués fet en aquest centre. Suposo que una cosa que em caracteritza és 

voler allò que no està tan “normalitzat” socialment i acadèmicament i és poc 

conegut. De fet, quan et comenten que volen fer el Treball de Recerca sobre els 

tatuatges, la teva reacció és quedar-te en shock, pensant, vols dir que aquest món 

dona tant com per fer-ne un treball sencer? Jo també m’ho vaig preguntar l’estona 

del trajecte de casa a l’institut el dia que em vaig llevar amb aquesta idea, i al final 

m’he trobat aquí escrivint la introducció del treball. 
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L’objectiu principal d’aquest treball era conèixer la història dels tatuatges, fent 

recerca des dels seus inicis fins a l’actualitat. Anava amb la idea de trobar un llibre 

on expliqués tota la història dels tatuatges, les diferències que hi ha entre les 

cultures i el seu desenvolupament al llarg dels anys. Però per molt que he cercat, no 

n’he trobat cap que tingués el que desitjava, així que vaig decidir crear jo mateixa la 

història dels tatuatges a partir de la informació que he anat trobant a diferents 

pàgines Web.  

 

M’ha suposat un petit obstacle decidir com organitzar la història: per ordre 

cronològic, per relació entre cultures, per zones del món? Ja que hi ha molts salts en 

el temps i no sempre queda clar l’any o el període durant el qual van transcórrer 

aquells fets, així que m’he acabat decantant per començar pel lloc on es va trobar la 

primera mòmia amb restes d’haver estat tatuada i a continuació, he anat seguint cap 

al nord-oest fins a acabar fent la volta al món. 

 

A continuació d’aquest, hi ha un apartat enfocat als tatuatges i la tecnologia, en el 

qual explico les diferents opcions que podem trobar per a fer-se i eliminar-se un 

tatuatge, l’alternativa de tatuar-se amb tinta vegana i finalment, els efectes que pot 

causar tatuar-se. 

 

En la part pràctica del treball, les primeres entrevistes que vaig fer, les vaig crear 

amb un document Word i les vaig enviar a través del mail a totes aquelles persones 

que prèviament, havien respost una història que vaig penjar a la xarxa social 

d’Instagram. Més endavant, vaig veure que em faltaven entrevistes per arribar al 

mínim (50), així que vaig preguntar a coneguts propers, i moltes d’elles les vaig 

enviar a través del Whatsapp, vist que per a ells era un mitjà més còmode. 

 

Altrament, els qüestionaris amb relació al món laboral i als estudis de tatuatges, els 

vaig fer utilitzant l’opció de qüestionaris del Drive. Per tal d’enviar els qüestionaris 

als departaments de Recursos Humans, d’entrada vaig fer una llista de totes les 

opcions de comerços i més tard, vaig crear un codi QR amb la intenció d’anar a 

diferents ciutats, entrar a les botigues i contactar amb el personal de RH i, evitar 

així, el contacte més proper a causa de la Covid-19.  
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Però em vaig trobar amb un obstacle: com era d’esperar, no sempre hi havia el 

responsable de RH a la botiga, atès que tenien la central en un altre lloc, així que 

vaig acabar enviant mails, Whatsapps i missatges a través d’Instagram a totes les 

empreses que no vaig poder visitar. 

 

Tanmateix, els qüestionaris fets, tant en castellà com en català, per als centres de 

tatuatges, els vaig crear mitjançant la plataforma de Drive i els vaig enviar per 

missatges d’Instagram, en veure que era el recurs més directe, eficient i dinàmic, 

tant per a ells com per a mi.  

 

En l’apartat 4 us explico més detalladament tot el procés per arribar a trobar el meu 

tatuatge ideal i també us adjunto un enllaç d’un petit vídeo on us exposo de manera 

més visual, el seu significat i com va ser el dia que vaig anar a fer-me’l. 

 

Per realitzar el vídeo vaig recórrer al programa Movie Maker, ja que ho vaig provar 

amb el Filmora i l’Abode Premier, però no acabava d’estar conforme amb el resultat. 

D’altra banda, les imatges que es veuen quan explico com va ser el dia que em vaig 

tatuar, van ser totes gravades aquell mateix dia. No ha sigut fins més tard que he 

finalitzat el vídeo afegint la veu en off i les primeres imatges on explico el seu 

significat.  

 

En aquest treball també buscava una certa creativitat, un estil perquè la gent gaudís 

llegint i aprengués alguna cosa sobre la cultura dels tatuatges i algunes de les seves 

curiositats, a més a més, de conscienciar-se de com ho passen les persones 

tatuades en certes situacions. És per això, que he inclòs un últim apartat on explico 

tres curiositats que podem trobar dins aquest art. 

 

En darrer lloc trobareu un apartat d’annexos, on hi ha tots els models de les 

entrevistes i qüestionaris realitzats en la part pràctica del treball, així com l’entrevista 

completa de la Lara Cirera i el codi QR que vaig crear per als empresaris o 

responsables de Recursos Humans (a hores d’ara no es troba actiu). 
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1. RECERCA  

1.1. Què són els tatuatges? 

 

Un tatuatge no és res més que una empremta d’un dibuix o un text a la dermis1 fet 

mitjançant la introducció d’un pigment amb agulla. És utilitzat tant en humans com 

en animals, però amb motius i significats diferents. 

 

La paraula “tatuatge” prové de tatau, del samoà, idioma parlat a la Polinèsia. Es diu 

que va ser Joseph Bank (l’acompanyant de James Cook a la seva expedició a la 

Polinèsia) qui l’any 1771 la va enregistrar per primera vegada. Els mariners, en 

sentir la paraula ta tau, la van relacionar amb tatuar (dibuix), però en realitat significa 

marcar o colpejar dues vegades.  

1.2. Història dels tatuatges 

 

L’any 1991 es va descobrir el primer home tatuat. L’Ötzi o l’home del gel era un 

caçador del Neolític que s’estima que va morir congelat fa uns 5.300 anys, així 

deduïm que va morir aproximadament l’any 3.300 a.C. Va ser trobat als Alps d’Ötzal 

(d’aquí prové el seu nom) per dos alpinistes. Després de fer-li varies operacions, els 

científics van trobar diferentes pistes sobre el que havia menjat abans de morir, un 

coàgul2 al cervell, la seva artritis i sobretot, van trobar els seus tatuatges, un dels 

quals estava situat sobre el genoll i es creu que tenia un significat religiós i de cura 

per la seva artritis. Actualment el seu cos es conserva a 6 graus sota zero al Museu 

d’Arqueologia del Sud del Tirol de Bolzano, Itàlia. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Capa de pell situada sota l’epidermis (capa de teixit més externa de la pell). 

2
 Massa de sang que s’ha solidificat i s’ha tornat sòlida. 

Img- 1. Tatuatge d'una creu al genoll de l'Ötzi. Img- 2. Cos de la mòmia al Museu d'Itàlia. 
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La segona persona tatuada es va trobar a la ciutat de Tebas, Egipte. La mòmia 

Amunet, sacerdotessa de la deessa Hathor (deessa de l’amor i la fertilitat), va viure 

l’any 2.000 a.C. Els seus tatuatges estaven formats per punts i línies i es creu que 

tenien un significat de demostració del seu estatus social i valentia; en canvi, en 

altres mòmies es creu que tenien un significat de fertilitat, ja que els tatuatges 

estaven situats a la zona del ventre i el fet de trobar mòmies femenines tatuades 

igualment, reforça aquesta idea.  

 

 

 

 

 

 

 

Tot i que s’afirma que Ötzi és el primer humà tatuat, certs articles citen que hi ha un 

home, concretament l’Home Gebelein A, que va morir l’any 3.500 a.C. (200 anys 

abans que Ötzi) al cementiri de Gebelein, Egipte. Actualment es troba al British 

Museum de Londres i després d’haver-lo analitzat, han pogut saber que tenia entre 

18 i 21 anys quan va morir i que la causa en va ser una ferida d’arma blanca a 

l’esquena. Tenia unes taques al braç dret i amb l’ajuda de la fotografía infrarroja, es 

va observar que eren tatuatges, identificats com un toro salvatge i un arruí3, i que 

possiblement tenien un significat de poder o força. 

 

Juntament amb l’Home Gebelein, també van trobar la Dona Gebelein, no tan antiga 

però també dins el període de la Prehistòria. Es diu que va morir entre els anys 

3.351 i 3.017 a.C..  

 

 

 

 

 

                                                
3
 Mamífer pertanyent a la família dels bòvids. 

Img- 4. Tatuatge de l’home Gebelein. Img-3. Tatuatges de la mòmia Amunet. 
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El seu tatuatge a l’espatlla dreta mostra quatre petits motius lineals en forma de S. 

Un altre motiu lineal, situat en el braç dret, mostra una similitud amb els objectes de 

ceràmica utilitzats en activitats cerimonials, com ara un bastó tort, potser com un 

símbol de poder, valentia o coneixement. 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Àfrica utilitzaven un mètode per a tatuar molt curiós. L’escarificació es basa en 

fer-se dibuixos mitjançant incisions superficials a la pell, per tal d’obtenir-ne cicatrius. 

Lluir aquestes cicatrius al cos tenia un significat diferent per a les dones i per als 

homes; en les dones, de nou, tenia un significat de valentia i fertilitat (era un procés 

tan dolorós que es creia que qui suportava aquest dolor, a l’hora de donar a llum li 

seria més senzill) i de bellesa: una dona amb una gran quantitat d’aquestes cicatrius 

se la veia més bonica i atractiva. En canvi, en els homes, a part de tenir també un 

significat estètic, significava coratge, maduresa, força. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els tatuatges van tardar més a arribar a Orient, però ho van acabar fent cap l’any 

1.000 a.C. En aquestes dates, al Japó els tatuatges van adquirir un significat 

negatiu. Les persones que anaven tatuades eren considerades criminals, ja que era 

una manera de castigar-los.  

 

Ja a l’Edat Mitjana, l’any 1595 Álvaro de Medaña va descobrir les Illes Marqueses i 

va ser allà on, 200 anys més tard, es van començar a tatuar.  

Img- 5. Tatuatge de la dona Gebelein en forma de S. 

Img- 6 i 7. Exemples d'escarifiació. 
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Els homes, normalment guerrers, es tatuaven sencers per demostrar la seva 

valentia i el seu coratge i com més tatuatges tenien, més gran era el respecte que 

mereixien. Tot i això, anar tatuat, tenia un significat eròtic per una banda i per una 

altra, significava protecció espiritual, però en cap cas tenia res a veure amb el teu 

valor social. 

 

Es creu que van ser James Cook i Colón que van portar els tatuatges a la Polinèsia 

en una de les seves expedicions. Els mariners van tenir contacte amb la gent que 

vivia allà i els van ensenyar a tatuar.  

 

Allà es va tornar costum començar a tatuar-se des de ben petit i seguir fent-ho al 

llarg de la vida amb la finalitat d’acabar amb tot el cos tatuat per tal d’intimidar als 

enemics. És més, donava indicacions de la història de la família, de la creença 

religiosa, de la pròpia valentia o de la tribu a la qual es pertanyia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatuaven mitjançant un raspall on hi inserien ossos que feien la funció d’agulla i que 

es subjectaven a un pal de fusta. Aquests ossos eren sucats a la tinta i posats sobre 

la pell. Amb l’ajuda d’un altre objecte, aquests ossos s’inserien a la pell injectant-hi 

la tinta, i poc a poc s’anava materialitzant el tatuatge. 

 

Tant en la cultura grega com en la romana, es van emprar els tatuatges per marcar 

els criminals i els esclaus, i així, en cas de que s’escapessin, poder-los identificar.  

És a dir, els tatuatges per ambdues cultures eren considerats una manera de 

castigar. Tot i això, hi ha una obra anomenada “Epítom de la ciència militar” on 

l’autor Flavio Vegeci (2006) relata que els soldats es tatuaven tan bon punt 

acabaven de superar les dures proves físiques per entrar a l’exèrcit romà. 

 

Img- 8. Pintura de James Cook. Img- 9. Exemple de com tatuaven. 
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Auction of Souls és una pel·lícula basada en el llibre Ravished Armenia on l’autora 

Aurora Mardiganian, una supervivent armènia que va viure durant l’Imperi Otomà, 

després de fugir als Estats Units, va escriure la seva biografia. Allí hi tracta la 

situació que visqueren les dones durant el genocidi armeni. A. Mardignaian no va 

ser esclava sexual ni tatuada pels turcs. Ella, per sort va poder escapar, però va 

presenciar com 16 joves armènies després de ser violades, eren crucificades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Jardalian, creadora del documental Grandma’s Tattoos (2011) assegurava, 

entre altres fets, que la seva àvia tenia tatuatges a les mans i a la cara, 

concretament al front. El tatuatge del front era una circumferència blava que sempre 

intentava amagar sota els típics vestits armenis o amb algun mocador; en canvi, els 

de les mans eren números que no amagava, però que quan li preguntaven per ells, 

no contestava. 

 

Aquests tatuatges que les dones armènies sempre han 

amagat eren signe de pertinença, i les anul·lava com a dones. 

Odette Brazil, una altra escriptora, va escriure: “En algunas 

culturas, y no sólo en Armenia, si una mujer es violada por el 

enemigo y tatuada con la bandera nacional y religiosa del 

enemigo entonces ella no pertenece a sí misma nunca más, ni 

a su familia. Se convierte en la posesión de la mente y la 

voluntad del infractor, de su religión y de su nación.” 

 

 

Img- 10. Portada de la 
pel·lícula Auction os Souls. 

Img- 11. Suzanne Jardalian. 

Img- 12. Dona armènia 
islamitzada i tatuada. 
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En la cultura Índia, és normal posar certa atenció en el cos i la bellesa de la dona; 

així doncs, en el Kama Sutra es menciona com adornar-se amb henna abans del 

casament, en el pas de verge a seductora. També dóna instruccions de com seduir 

als homes tatuant-se amb henna i tenyint-se les ungles i les dents.   

 

Hi ha un art popular anomenat mehndi, que s’utilitza generalment per a les núvies 

hindús i musulmanes i que consisteix en uns dissenys molt elaborats fets amb 

henna a les mans de les núvies, i sovint a les mans dels nuvis. També es diu que 

aquests tatuatges temporals afavoreixen la fertilitat, la felicitat i la protecció contra el 

mal d’ull. 

 

A la Xina era diferent: hi havia dos motius principals pels quals els seus habitants es 

podien tatuar: el primer motiu, no era un costum extens, ja que tenia significat 

negatiu, de criminal; el segon motiu era perquè representava la seva cultura i cada 

tatuatge tenia un significat únic i especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la dinastia Ming hi va haver grups ètnics en que les dones es tatuaven la 

cara per protegir-se dels enemics, a fi d’evitar que les tribus dels pobles veïns les 

raptessin i violessin convertint-les en esclaves, en considerar-les poc atractives. A 

poc a poc, això es va acabar transformant en un costum i un símbol de maduresa 

dins una mateixa tribu. 

 

 

 

Img- 13. Exemple del tatuatge mehndi. Img- 14. Dona d'un grup ètnic tatuada. 
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L’ètnia Dai tenia una tradició diferent, una tradició ancestral, on el significat dels 

tatuatges variava segons el lloc on se’l feien (el més comú era als braços, a 

l’esquena i a les mans) i el dibuix: alguns significaven protecció, d’altres significaven 

la cura de malalties. Els homes que es tatuaven s’acostumaven a fer dibuixos molt 

grans, alguna mena de drac o de grans animals i així demostraven la seva 

masculinitat i valentia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ètnia Li emprava els tatuatges amb un significat diferent (i potser, fins i tot, més 

antic). La seva cultura no tenia llenguatge escrit, així que feien servir els tatuatges 

com una manera de recordar moments o amb una fi religiosa, així com a símbol de 

maduresa en les dones dins la tribu. 

 

Les noies entre 13 i 15 anys es tatuaven la cara i el coll principalment i quan ja eren 

més grans i responsables, es tatuaven els braços i les cames. Un cop casades, era 

el moment en què es podien tatuar les mans, representant les seves responsabilitats 

com a dones de la casa.  

 

Actualment, encara hi ha alguna d’aquestes tradicions que es conserva, però en 

general, a la Xina actual, se segueixen veient els tatuatges com una marca criminal, 

contràriament al món occidental, on tenen un significat de bellesa. Així doncs, si ens 

volem tatuar algun caràcter xinès, abans cal comprovar el seu significat i si està ben 

vist. 

 

 

 

Img- 15. Tatuatge d'un home durant l'ètnia Dai. 
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El tatuatge de l’arbre de la vida prové dels celtes. En un llenguatge més universal, 

significa el cicle de la vida, del naixement a la mort, els diferents camins i decisions 

preses, el positivisme i la salut. També pot significar la unió amb la família, les 

branques de la qual representen les diferents generacions o, fins i tot,  la connexió 

de la terra (arrels) i el cel (branques). Ara bé, segons la cultura i el sexe de cada 

persona, aquest significat pot variar una mica, així com també el seu disseny.  

 

Vegem la diferència de significat del tatuatge de la vida entre la cultura celta i la 

cristiana (les més famoses) i entre dona i home. 

 

 En la cultura celta, el tatuatge significa protecció, refugi i el desenvolupament 

dels éssers vius, ja que els celtes tenien una gran unió amb la naturalesa. 

Aquest arbre és dins d’un cercle, amb arrels, les quals representen la 

comunicació amb el més enllà.  

 

 En canvi, en la cultura cristiana, l’arbre de la vida representa la unió amb Déu 

i el moment en què l’arbre creix fins que s’acaba unint amb la vida eterna. 

 

 Per a les dones és un tatuatge amb un significat molt especial però també ho 

és el lloc on se’l fan (al clatell, al canell, a l’esquena,…) i a tall d’exemple, si 

se’l tatuen al clatell, pren un significat de fortalesa, de poder. 

 

 Per als homes també significa poder, però a la vegada pren el significat de 

família: a vegades hi afegeixen el nom d’algun membre de família que ha 

marcat un abans i un després. També representa els diferents camins de la 

vida. Els llocs més comuns on es tatuen l’arbre són el pit, la cuixa, l’esquena i 

el braç.  

 

 

 

 

 

 

Img- 16, 17 i 18. Exemples de tatuatges de l'arbre de la vida 
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Els tailandesos creuen que els tatuatges tenen un gran vincle amb la divinitat i la 

protecció, entre d’altres. Els monjos budistes es dedicaven a crear tatuatges sagrats 

o Sak Yant; encara que ara es puguin realitzar en qualsevol estudi, els més originals 

els feien ells als seus temples, a persones de tot el món.  

 

Els tatuatges Sak Yant, “tatuatge talismà”, estan formats per formes geomètriques 

molt precises i amb un gran poder místic/sobrenatural. Es van començar a fer a 

Cambodja fa més de 2.000 anys i era un talismà per protegir els guerrers quan 

anaven a les batalles. Aquests tatuatges estan relacionats amb quatre principis 

bàsics: protecció, èxit, amor i longevitat (sinònim d’esperança de vida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tatuatge sagrat és semblant al Sak Yant, però per a fer-se’n un, primer cal seguir 

els preceptes del budisme i confiar en el monjo tatuador, ja que serà ell qui en 

acabar el procés de pregària decideixi què i on tatuarà. Segons quin tipus de 

tatuatge faci, es tindrà sort en un aspecte o en un altre. 

 

A les illes de Filipines utilitzaven els tatuatges per demostrar el seu poder o edat i en 

alguns casos els utilitzaven com a talismans. Hi ha un mite que relata l’origen dels 

tatuatges a les Filipines que diu així: hi havia un ocell que va caure dins un pot de 

tinta i va començar a volar perquè es va espantar, acabant sobre un guerrer que va 

començar a picotejar, de manera que la tinta va quedar dins el seu cos i es va 

formar el tatuatge. 

 

 

 

Img- 19. Tatuatge Sak Yant. 
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El mètode per a tatuar dels japonesos s’anomena Tebori, i significa tatuatge a mà i 

consisteix en anar perforant la pell amb una agulla que té una part de fusta (pot ser 

de bambú) o de metall, subjectada pel tatuador d’una manera especial, mentre fa 

pressió a la pell amb l’altra mà. Aquestes agulles són “mullades” a la tinta per 

després introduir-les a la pell. Al Japó tenen un control de les agulles molt minuciós i 

el seu tatuatge més tradicional s’anomena irezumi, que vol dir inserir tinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualment, al Japó, hi ha diversos cartells on anuncien que està prohibit entrar en 

llocs públics, com ara banys, saunes i platges si vas tatuat (molta gent segueix 

veient els tatuatges com un signe de criminal o de mala persona). Tot i que la 

majoria de vegades no s’acompleix aquesta norma, si et demanen de sortir d’un 

d’aquests espais, el millor és fer-ho: al Japó, el respecte és importantíssim.  

 

En altres parts del món, com ara a Amèrica del Nord, els indígenes es tatuaven com 

a pas de la pubertat a l’adultesa, l’anomenat ritual de pas, protegint així la seva 

ànima. En canvi, els tatuatges a Amèrica Central s’utilitzaven com a signe de 

commemoració per aquells soldats que havien mort a les batalles i també com 

adoració als Déus. Tot just, fa uns 15 anys, els canadencs pensaven que si anaves 

tatuat era perquè havies estat a la presó o bé eres de classe baixa.  

 

El fet d’anar tatuat s’ha anat normalitzant i la tatuadora mexicana Karla Landagaray 

(Merlina Tattoo), afirma que al Canadà els tatuatges han deixat de ser tabú. Karla 

Landagaray també explica que ha tatuat a persones de totes les edats, sexes i 

professions; ha tatuat a dones que s’acaben de separar i volen mostrar la seva 

llibertat, joves de 18 anys (edat mínima per tatuar-se) que volen demostrar el poder 

que tenen sobre el seu cos, persones que es tatuen sobre temes religiosos, noms, 

retrats d’algun familiar, etc.   

Img- 20 i 21. Mètode Tebori per a tatuar. 
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En una entrevista, Merlina diu: “El tattoo es un desahogo de la persona y también de 

quien se lo hace, porque yo, por ejemplo, trato de dejar algo de mí en el diseño que 

llevará permanentemente la persona. Valoro mucho que confíen en mí para dejarme 

hacer algo así”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els tatuatges asteca o mexicans van ser molt coneguts per l’art que representaven i 

pel seu significat. Tots estaven relacionats amb algun aspecte important de la seva 

vida, ja fos alguna creença religiosa o espiritual, la història del seu poble, etc. I això 

no és tot, sinó que la mida i la quantitat d’aquests, significava quanta admiració o 

estimació senties vers ells.  

 

Un tret important dels tatuatges asteques era el color i els detalls lineals que tenien: 

podien significar la victòria en una batalla, la classe social, la tribu a la qual es 

pertanyia, etc. 

 

Si anem cap a Amèrica del Sud, concretament al Brasil, observem que els tatuatges 

sempre han tingut un gran impacte, en aquest cas, positiu.  Al Brasil tenen un gran 

culte al cos i en ser un lloc amb un clima molt calorós, el mostren molt. Els brasilers i 

brasileres es poden tatuar des d’alguna dedicatòria a la seva mare, fins a la cara 

d’algun futbolista famós. Allà els tatuatges no hi entenen d’edat, estatuts social, 

raça, color o sexe. Els tatuatges estan molt ben vistos i si visites qualsevol platja, 

l’exposició de tatuatges és impressionant: per a ells és un art. 

 

 

 

 

Img- 22. Exemple d'un tatuatge fet per la 
tatuadora Karla Landagaray. 

Img- 23. Tatuatge asteca. 



SÓN ELS TATUATGES UN ART INFRAVALORAT?  
 

15 
 

Daniel Tucci, un tatuador brasiler excepcional, afirma haver tatuat a persones des 

dels 18 anys fins als 80, amb professions i classes socials molt diferents. A part de 

tatuar a brasilers, també ha tatuat a artistes famosos com Lady Gaga i Ricky Martin. 

Tucci diu que el clima i la platja inciten a mostrar més el cos i a tatuar-se més, així 

com a portar tatuatges sense significat, per estètica.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

En ser un país amb un gran hàbit del tatuatge, s’han establert unes normes generals 

(higiene d’agulles, tintes i màquines), però després, cada municipi té les seves 

pròpies. També tenen una de les millors empreses de pigments i complements 

(Electric Ink) per a tatuar d’Amèrica Llatina. 

 

Als anys 60, després d’una època d'ostracisme, el tatuatge va reviure. L’any 1959 

Knud Harald Lykke Gregersen, més conegut com a Lucky Tattoo (era mariner danès 

i fill d’un gran tatuador) va desembarcar a Brasil, al moll de Santos, acompanyat 

d’una màquina elèctrica per a tatuar, la primera del país. Lucky va començar essent 

un tatuador de port, per dir-ho així, amb el seu propi lema: “No eres marinero si no 

tienes un tatuaje.”. Més tard es va acabar convertint en un tatuador famós que 

tatuava tota classe de persones, no només a mariners.  

 

A poc a poc, després que els tatuatges fossin associats a prostitutes, mariners o 

criminals, van anar sent respectats per tota la societat. 

 

Lucky va morir l’any 1983 quedant com “el pare del Tattoo” i deixant grans 

tatuadors, tant en la seva família com en tot el país. A mesura que el negoci anava 

creixent, les tècniques de tatuar també ho feien i amb el temps, van començar a 

consolidar-se els primers tatuadors, creant el Brasil que coneixem ara: el paradís 

dels tatuatges. 

Img- 24. Tatuador Daniel Tucci. Img- 25. Tatuatge de la cantant 
Lady Gaga. 
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Va ser a partir dels anys 60 quan els tatuatges es van començar a normalitzar dins 

la societat gràcies a molts famosos, cantants o actrius que incitaven al seu públic a 

tatuar-se i a deixar de veure els tatuatges com un signe de criminalitat o de classe 

marginada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant els anys 60, a Nova York hi va haver un brot d’hepatitis4 que es va dir que 

era degut a la mala higiene dels estudis de tatuatges. Fet que va provocar que molta 

gent deixés de tenir interès per a tatuar-se durant un temps. Però, a diferència 

d’aquests, van ser els famosos els que més es van començar a tatuar, ja que tenien 

al seu abast un dels millors tatuadors d’aquells temps, Lyle Tuttle. 

 

Lyle Tuttle va ser un gran tatuador americà que a principis d’aquesta dècada només 

tenia fama a San Francisco però cap a finals del 1960, ja era conegut per molts 

artistes. Els tatuatges a les estrelles del rock són els que van tenir més èxit, així com 

els que portava ell en tot el seu cos, exceptuant la cara, les mans i els peus. També 

va formar part de la portada d’un dels discos dels Rolling Stone. 

 

La revolució dels tatuatges va arribar els anys 80 gràcies principalment, als concerts 

de rock amb cantants plens de tatuatges (el públic els veia i els volia copiar). Va ser 

durant aquesta dècada que els dissenys dels tatuatges van començar a tenir més 

color i a ser més grans. El nus celta va ser tendència, juntament amb les línies 

negres. 

 

                                                
4
 Inflamació del fetge causada per una infecció, substància tòxica o malaltia autoimmunitària.  

Img- 26. Fotografía de Lucky de 
jove mentre tatuava. 

Img- 27. Tatuador Lyle Tuttle de gran. 
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I arribem als 90, quan la moda dels tatuatges la creaven els famosos, com Pamela 

Anderson, que va fer que la banda de filferro de pues al braç fos un clàssic. També 

van ser molt demandats les lletres xineses i els tatuatges tribals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la dècada del 2000, és quan, majoritàriament les dones, comencen a tatuar-se la  

part baixa de l’esquena amb dibuixos de papallones o el símbol del Yin Yang. Les 

estrelles també van ser molt demandades gràcies a Rihanna. 

 

A l’entorn del 2010 els tatuatges van adquirir més bona premsa: es començaven a 

estendre cap als dits, els turmells i els canells.  

 

Seguint amb Rihanna, va ser ella qui també va marcar tendència amb el seu 

tatuatge underboob i que molts dels seus fans van decidir fer-se al mateix lloc.  

 

Els tatuatges tribals, normalment en zones més grans com el braç, van deixar pas 

als de plomes i d’infinits. L’última tendència són els tatuatges sota les aixelles. 

 

 

 

 

 

 

 

Img- 28. Tatuatge clàssic 
de Pamela Anderson. 

Img- 29. Tatuatge d’estrelles de 
Rihanna. 

Img- 30. Tatuatge underboob de Rihanna. 



SÓN ELS TATUATGES UN ART INFRAVALORAT?  
 

18 
 

1.2.1. Realitat i ficció dels tatuatges  

 

Taula- 1. Elaboració pròpia però amb les dades extretes d'Internet. 

MITE REALITAT 

 

 

 

Un cop realitzats els tatuatges ja no 

es poden eliminar. 

 

 

Si has canviat d’opinió sobre el teu 

tatuatge, els teus sentiments no són els 

mateixos o simplement t’ha deixat 

d’agradar el seu disseny, hi ha 

tècniques per eliminar tatuatges, com 

el làser. 

 

 

 

 

 

Si vas tatuat/da no aconseguiràs 

feina o seràs infravalorat. 

 

És veritat que a l’hora de trobar feina, 

especialment si és de cara al públic o 

és una feina molt formal, el fet de 

portar tatuatges podria fer una mala 

passada. Però actualment, i cada 

vegada més, en part gràcies als actors, 

cantants, esportistes, cuiners, etc. 

estan més ben vistos i són més 

acceptats per la societat. 

 

 

No pots donar sang si portes algun 

tatuatge, formes part d’un grup de 

risc. 

 

Sí que pots donar sang, però ha 

d’haver passat un any des que et vas 

fer el tatuatge. 

 

 

 

Els tatuatges es tornen d’un color 

més blavós amb el pas dels anys. 

 

Això passava fa molts anys quan la 

gent es tatuava a la presó. Pel què fa 

al segle XXI, les màquines de tatuar 

han millorat tant que això ja no és cert. 
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Els tatuatges realitzats amb tinta de 

color o blanca són més dolorosos. 

 

El color de la tinta no influeix en el 

nivell de dolor, deixant a part que 

aquest és molt subjectiu. El tatuador 

utilitza aquests colors per finalitzar el 

tatuatge i en tenir la zona adolorida o 

sensible pot semblar que fa més mal, 

però no és per culpa del color de les 

tintes. 

 

 

 

 

 

Les persones tatuades no es poden 

fer una ressonància magnètica. 

 

Fa molts anys la tinta dels tatuatges 

portava metall, cosa que provocava 

dolor en les persones amb tatuatges, 

però amb els avenços de la tecnologia, 

s’està aconseguint eliminar el metall de 

les tintes i a hores d’ara sí que és 

possible fer-se una ressonància encara 

que es portin tatuatges. 

 

 

 

 

 

 

Quan siguis gran, et penediràs 

d’haver-te tatuat. 

 

 

Hi ha un estudi realitzat per Harris 

Interactive des de l’any 2003 fins el 

2008, on es demostra que només el 

16% dels entrevistats es penedeixen 

d’haver-se tatuat per haver-se’l fet de 

molt joves o perquè el seu físic ha 

canviat i ja no es veuen igual. Per tant, 

el 84% restant està feliç amb els seus 

tatuatges i no se’n penedeix gens.  
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Ser tatuador no és una professió. 

 

Els tatuadors, ja facin els tatuatges 

amb eines tradicionals o amb 

màquines modernes, a part de saber 

dibuixar, han de tenir un cert 

coneixement químic, mèdic, tecnològic 

i ser sensibles i comprensius amb els 

seus clients. 

 

 

Fer-se un tatuatge amb tinta de 

color o blanca és més perjudicial 

que amb tinta de color negre. 

 

 

L’única diferència que hi ha, és que la 

tinta negre és més difícil d’eliminar. 

 

 

RECOMANACIONS REALS:  

 

És aconsellable que les persones diabètiques, hemofíliques5 o amb malalties 

dermatològiques no es tatuïn, encara que, si segueixen unes indicacions molt 

estrictes sí que poden fer-ho: caldrà que tinguin en compte el nivell de glucosa i 

després, tenir molta cura de la zona tatuada (són més propensos a tenir alguna 

infecció o una mala cicatrització). 

 

Els tatuadors recomanen seguir les instruccions del metge, però també aconsellen 

que les dones embarassades no es tatuïn, ja que el procés de cicatrització del 

tatuatge pot ser més complicat, amb una major possibilitat d’infecció. Això sí, no es 

recomana gens que les dones en edat de procreació es tatuïn a les lumbars, ja que 

és on s’injecta l’epidural, i en cas de necessitar-la, aquesta no reacciona 

correctament amb la tinta dels tatuatges. 

 

El dolor del tatuatge varia segons la zona on es faci; si és un lloc on hi ha poc 

múscul (llengua, caixa toràcica, canells,…), el dolor augmentarà. En canvi, si es una 

zona amb més massa muscular, el dolor no serà tan intens. 

                                                
5
 Malaltia hereditària, caracteritzada per la presència d’hemorràgies. 
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1.3 Els diferents estils que existeixen 

Taula- 2. Elaboració pròpia però amb les dades extretes d'Internet. 

ESTIL I IMATGE DESCRIPCIÓ 

 

OLD SCHOOL 

 

 

Aquests tatuatges s’anomenen així perquè d’alguna 

manera estan relacionats amb motius antics, clàssics i 

tradicionals (cors, àncores, vaixells, àguiles,...) i 

alguns amb motiu mariner o americà. Va ser Norman 

Collins, més conegut com a Sailor Jerry (primer 

tatuador occidental que va aprendre dels millors 

mestres japonesos de la disciplina) que va portar la 

tècnica colombiana, la qual es basa en combinar 

colors molt vius, línies gruixudes negres i molta 

precisió, creant així dibuixos molt nítids i limitats 

(segueixen estrictament les normes del disseny). 

 
 

NEW SCHOOL 

 

 

L’estil d’aquests tatuatges és tot el contrari dels 

tatuatges old school: són dos extrems oposats i 

encara que els dos són limitats per línies negres i 

gruixudes, aquest estil està més inspirat en els 

grafitis. Són actuals, contemporanis, amb grans 

contrastos de colors i amb efectes que els fan semblar 

reals (ombres, efectes de volum, degradats,...). 

 

ESBÓS 

 

L’esbós és un estil molt actual, inspirat en l’art sobre 

el paper, concretament en aquell que encara no està 

acabat, com si fos un esbós, un dibuix a mig fer i en 

ell hi trobem les línies que fan de guia al dibuixant, 

així com els primers colors. 

 

Img- 31. Tatuatge old school. 

Img- 32. Tatuatge new  school. 

Img- 33. Tatuatge esbós. 
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NEOTRADITIONAL 

 

 

Igual que l’old i new school, aquest estil també té els 

límits dels seus dibuixos marcats amb línies negres i 

gruixudes i juga amb els colors vius i els contrastos. 

Però aquest estil està millorat, és a dir, hi ha més 

precisió, més detalls, són més tridimensionals i 

brillants, sense tanta relació amb l’antiguitat, però 

realitzats amb la mateixa tècnica. 

 

AQUAREL·LA o 
WATERCOLOR 

 

Aquí tenim un estil que cada vegada està agafant més 

anomenada i no és més complex que un tatuatge 

plasmat amb diferents tons de colors i recorda els 

dibuixos que feiem de petits amb un paper, un pinzell i 

una taula d'aquarel·les.  

 

Pel què fa a l’actualitat, aquest estil imita un procés 

artístic, jugant amb les esquitxades i la transparència 

dels colors de l'aquarel·la. 

 

 

DOTWORK o 
PUNTILLISME 

 

És un dels estils més moderns que requereix una gran 

precisió i molta paciència, ja que són dissenys amb 

milers de punts en zones que normalment s’utilitzarien 

ombres o altres colors. Els colors foscos són els 

freqüents però també es poden utilitzar altres colors 

més vius. 

 

Els dissenys més comuns són geomètrics o retrats i 

acostumen a tenir relació amb la religió i 

l’espiritualitat. 

 

Img- 34. Tatuatge neotraditional. 

Img- 35. Tatuatge aquarel·la. 

Img- 36. Tatuatge dotwork. 
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GEOMÈTRICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altre exemple d’estil que s’ha posat de moda, són 

els tatuatges geomètrics, en els quals es prioritza la 

forma per damunt del color. Es poden classificar en 

dos tipus: tatuatges on les formes geomètriques es 

troben en abundància i es van repetint (un disseny 

asimètric que crea un gran dibuix original i atractiu) i 

en tatuatges de petites formes geomètriques, més 

senzilles i discretes. 

 

 

BLACKWORK 

 

Com molt bé indica el seu nom , és un estil que es 

basa en el color negre i que es combina, normalment, 

amb formes geomètriques o d’altres figures més 

neotribals, tradicionals de la polinèsia juntament amb 

algunes de més actuals.  

És també una solució per a molta gent que vol fer-se 

un “cover”, ja que és possible tapar un tatuatge 

mitjançant aquest estil. 

 

 

TRIBAL 

 

 

A diferència dels altres estils, aquests es basen en 

una estètica més antiga, ancestral, que tot i haver 

perdut interès, segueix sent un procés que requereix 

força precisió per part del tatuador. Quasi sempre  

s’utilitza tinta negra i dissenys geomètrics i/o 

simètrics. 

 

Img- 37 i 38. Tatuatges geomètrics. 

Img- 39. Tatuatge blackwork. 

Img- 40. Tatuatge tribal. 
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REALISME 

 

 

 

L’estil realista, com podem imaginar, és reproduir la 

realitat. Crear una imatge perfecta, amb les mateixes 

característiques i detalls que la realitat és molt difícil i 

fer un tatuatge tan complex i entretingut com aquest 

comporta moltes hores de treball. Es necessiten 

diferents agulles amb funcions específiques per a 

poder fer-lo tan real com sigui possible. 

 

REALISME ABSTRACTE o 

SURREALISME 

 

 

El nom d’aquest estil va sorgir en una entrevista a 

Charles Huurman, el creador d’Utopian Tattoo Tribe, 

quan li van demanar pels seus tatuatges i ell no 

trobava cap estil que els definís, així que va decidir de 

fer servir el nom de realisme abstracte, ja utilitzat en 

Belles Arts. És una combinació de colors, de la força 

de les línies negres i les textures de l’art abstracte 

amb la perfecció de l’hiperrealisme. L’objectiu 

d’aquests tatuatges és situar-se entre la realitat i la 

ficció, el món real i el dels somnis. 

 

 

 

 

IREZUMI o TRADICIONAL 

JAPONÈS 

 

 

La idea principal d’aquest estil és tatuar tot el cos, 

però actualment els tatuadors acostumen a tatuar-ne 

només algunes parts, com per exemple, tot el braç o 

tota l’esquena. Els dissenys són tradicionals (flors de 

loto, dracs,...) amb un enorme significat espiritual i 

plens de colors i petits detalls.  

 

 

Img- 41. Tatuatge realisme. 

Img- 42. Tatuatge realisme 
abstracte. 
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En ser uns tatuatges tan antics i rics històricament, 

tenen unes normes força estrictes. Com a mostra, les 

representacions de Buda, només poden ser tatuades 

per sobre de la cintura, i fins i tot, hi ha restriccions en 

les combinacions de certs animals i flors. 

 

 

CELTA I MAORÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Encara que siguin estils de tatuatges provinents de 

diferents cultures, tots formen part del grup dels 

tatuatges tribals. Va ser a la Polinèsia on es va 

originar una de les tècniques de tatuar més antigues i 

on els tatuatges només tenien (i tenen) un objectiu 

estètic. Tot i que hi ha llocs on diuen que tenen 

objectius personals, no en podem estar segurs al 

100%. Els tatuatges celtes i maorís estan formats 

exclusivament de línies negres gruixudes, amb grans 

decoracions abstractes i formes geomètriques així 

com alguns dibuixos entrellaçats. 

 

BIOMECÀNIC 

 

 

És un estil creat a partir de la popularitat de la 

pel·lícula Alien i va ser aquest el principi de l’estil 

biomecànic, on el disseny és combinar l’anatomia 

humana amb la mecànica, fer com si els nostres 

ossos formessin part d’una màquina i fossin de metall. 

Es juga amb la tecnologia i la naturalesa. 

 

 

Img- 43. Tatuatge irezumi. 

Img- 44 i 45. Tatuatges celta i 
maorí. 

Img- 46. Tatuatge biomecànic. 
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TRASH POLKA 

 

 

Simone Plaff i Volko Merschky van ser els creadors 

d’aquest estil que van descriure com a barreja de 

realitat i escombraries, l’any 2014 a Alemanya. És una 

barreja entre el que és natural i el que és abstracte, 

ordre i desordre: senzillament, és una barreja de 

contrastos en harmonia. Aquest estil és la combinació 

de formes geomètriques amb pinzellades d’algun 

color, siluetes o retrats. Això sí: utilitzant sempre el 

contrast entre el negre i el vermell. Busquen ser uns 

tatuatges atractius, originals i que no passin 

desapercebuts. 

 

 

LINEAL 

 

 

No és un estil ple de detalls ni molt realista, és més 

aviat el contrari, un estil senzill, amb figures com 

animals, flors, petits avions de paper, figures 

geomètriques, cors o lletres dibuixades amb línies. No 

acostumen a ser molt grans, però com tot, n’hi ha de 

totes mides i a vegades, aquests tatuatges que no 

profunditzen tant en ser un disseny ple de realitat, 

consten de més detalls que altres estils. L’estil 

d’aquests tatuatges el podem associar a la frase “a 

vegades, menys és més”. 

 

 

 

 

 

 

 

Img- 47. Tatuatge trash polka. 

Img- 48. Tatuatge lineal. 
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1.4. Món laboral 

 

Els tatuatges han passat per molts canvis al llarg de la història i encara ara no 

tothom els veu i els sent de la mateixa manera. És per això que algunes vegades, 

dins el món laboral no s’accepten persones tatuades. Tot depèn de cada empresa i 

de la imatge que vulguin transmetre als seus clients, així que, moltes vegades, en 

una entrevista de feina, a part de fixar-se en les aptituds i capacitats de l’aspirant, 

també miren la sensació que transmet, i es té en compte si va tatuat/da o amb 

pírcings.  

 

Actualment, podem dir que els tatuatges estan passant per una bona època i que 

estan molt de moda però, com he dit anteriorment, en alguns sectors del món 

laboral i en segons quins càrrecs, el fet de portar tatuatges no està ben vist, ja que 

moltes vegades es vinculen amb la delinqüència, la classe baixa, la rebel·lia o la 

desconfiança. 

 

Aquest tema és bastant subjectiu i cada persona té la seva opinió i punt de vista, 

així que per comprovar de primera mà què en pensen els comerços de zones 

properes a casa nostra, he realitzat una enquesta a les persones encarregades de 

contractar futurs treballadors i treballadores, de diferents sectors, i així poder saber 

com vivim aquesta branca de l’art aquí. Per veure les conclusions del qüestionari, 

vegem l’apartat 3.3. Empresaris (o RH). 
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2. TATUATGES I TECNOLOGIA 

2.1. Tècniques per a tatuar-se 

 

El procés per a tatuar-se no és fàcil; has de tenir molt clar quina marca vols portar 

amb tu durant tota la teva vida, quin record vols no oblidar, on el vols portar i de 

quina manera ho vols fer. Tots aquells que decideixen tatuar-se, haurien de tenir-ho 

molt clar.  

 

Sigui com sigui, avui dia hi ha molts mètodes diferents per a tatuar-se: depenent del 

lloc on visquis, s'emprarà un mètode o un altre. Aquests mètodes poden ser més 

durs o més complexos o potser tot el contrari, i poden deixar una marca per tota la 

vida o una que duri un temps concret. 

2.1.1. Tatuatges permanents 

 

Tatuatge per tall 

 

Aquest mètode és típic dins les presons. Allà no tenen els materials necessaris per 

tatuar-se d’una manera higiènica i professional, així que es tatuen mitjançant un 

objecte afilat, que talli. El color de la tinta l'aconsegueixen de diferents formes: si el 

volen negre, l'extreuen del fum de goma cremada o bé de la pols del carbó; d’altra 

banda, si volen un color més vermellós, el treuen de la pols dels maons o de la tinta 

d’un bolígraf, tot i que aquesta tinta no dura gaire.  

 

A l’hora de fer el tatuatge, el primer que fan és dibuixar-lo sobre la pell i tot seguit, 

agafen l’objecte afilat i fan petits talls al contorn per després posar-hi el colorant. 

 

 

 

 

 

 Img- 49. Exemple d'una màquina 
per a tatuar utilitzada dins les 
presons. 
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Escarificació 

 

Com he comentat en el punt anterior, aquesta manera de tatuar és més típica a 

l’Àfrica i si volem concretar més, en tribus com la Nuba de Kau.  D’altra banda, a 

Europa, les dones també la utilitzen però s’ho fan elles mateixes i amb l’ajuda 

d’espines i ganivets fins. Quan han decidit quina part del cos volen tatuar-se, la 

mullen amb oli i creen el contorn del tatuatge, per on passaran ràpidament fent talls 

amb el ganivet, després d’haver aixecat la pell amb l’espina. En acabar, hi posaran 

farina per calmar el dolor i evitar les possibles infeccions de la ferida oberta. Perquè 

les cicatrius durin més temps i siguin més visibles, algunes vegades s’ajuden 

d’herbes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatuatge cosit 

 

És un mètode dolorós, realitzat als pobles de raça siberiana de l’Àsia. Tal com diu el 

nom, es “cus” la pell. Agafen fil i agulla i abans que el fil entri a la pell, ha de passar 

per una substància colorant perquè es vagi resseguint la forma del tatuatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img- 50. Exemple d'una escarifiació. 

Img- 51. Realització d'un tatuatge cosit. 
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Tatuatge per cremada o branding 

 

L’ús d’aquest procés ha canviat amb el pas dels anys. Antigament s’utilitzava per 

marcar els esclaus i avui dia s’utilitza per marcar al bestiar. Era necessària una 

barra de ferro amb un segell forjat a un dels dos extrems. Aquest extrem  després 

seria escalfat al foc fins que el ferro fos roent i es pogués aplicar sobre la pell, 

aconseguint així cremar-la i deixar, després d’una espera, una cicatriu amb la forma 

del segell, el nou “tatuatge”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una segona opció o variant, el primer pas era fer un tall a la pell i abans que 

aquest cicatritzés, s’hi posaven unes pólvores que seguidament cremaven, quedant 

una cicatriu d’un blau fort. 

 

Tècnica occidental 

 

La tècnica occidental es pot considerar la més tradicional de totes les tècniques 

utilitzades fins a dia d’avui. Trobem el seu origen després de la Revolució Industrial. 

El material que requeria aquesta tècnica, era, ni més ni menys, que la màquina per 

a tatuar. Era una agulla introduïda dins un tub metàl·lic de la màquina, que se 

submergia en tinta i es clavava a la pell movent-la endavant i enrere amb l’ajuda 

d’un pedal. Feien les línies principals del disseny amb una única agulla, però a l’hora 

de fer l’ombreig i jugar amb la profunditat del tatuatge, n’utilitzaven d’altres. 

 

 

 

 

Img- 52. Antiga forma per fer un branding. Img- 53. Segona opció per fer un branding. 

Img- 54. Les diferentes agulles 
utilitzades en la tècnica 
occidental. 



SÓN ELS TATUATGES UN ART INFRAVALORAT?  
 

31 
 

Antiga tècnica tailandesa 

 

Inicialment, aquesta tècnica era utilitzada per crear dibuixos a l’entorn de la religió 

budista. Actualment l’eina que s’empra és molt semblant a l’eina utilitzada pels 

occidentals; un tub llarg amb una barra afilada a la punta per poder-la lliscar a l’hora 

de tatuar, així com les dues mans del dibuixant, una per mantenir la pell tensa i 

l’altra per mullar la barra a la tinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnica japonesa 

 

Els japonesos fan servir una tècnica anomenada Tebori, esmentada en el punt 2, 

inspirada en gran part en la tècnica tradicional, però amb la diferència que aquesta 

és més artesanal.  

 

Només calen canyes de bambú i agulles, les quals se situen dins la canya i 

funcionen com la màquina de tatuar, però és el tatuador qui fa l’acció d’aquesta i qui 

ha de tenir una gran habilitat a l’hora de mullar les agulles a la tinta i moure-les 

correctament sobre la pell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Img- 55 i 56. Procés de tatuació mitjançant l'antiga tècnica tailandesa. 

Img- 57. Realització de la tècnica Tebori. 
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Tècnica samoana 

 

Samoa és un conjunt d'illes del Pacífic pertanyents a Oceania, amb una tècnica 

pròpia per a tatuar. 

Es necessitaven dues eines de fusta: una d'aquestes dues havia de tenir una punta 

amb forma de rasclet (feta amb petits ossos) i l'altre havia de ser com un martell, per 

a poder colpejar la pell. També es necessitava més d'una persona per a tatuar. Per 

crear el dibuix el tatuador havia d'anar movent l'eina amb forma de rasclet, al mateix 

temps que els seus ajudants tibaven la pell perquè estigués tensa i el procés fos 

més fàcil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tècnica moderna 

 

El primer prototip de màquina per a tatuar va ser creat per l’americà Thomas Edison 

l’any 1876, encara que, durant 15 anys, Samuel O’Reilly el va anar modificant i 

millorant, creant la màquina que coneixem avui. 

La màquina és feta d’acer i consta d’un grup d’agulles que perforen la pell en una 

freqüència d’entre 50 i 3.000  punxades x minut. Els moviments que realitza són 

verticals i perfora l’epidermis a diferents distàncies al mateix temps que injecta la 

tinta (entre 0,6 i 2,2 mm).  

Img- 58. Creació d'un tatuatge a través de 
la tècnica samoana. 

Img- 59. Primer prototip de màquina de tatuatges. Img- 60. Exemple de màquina de tatuatges 
actual. 
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2.1.2. Tatuatges temporals 

 

Aquests tatuatges són per a aquell perfil de persona que vol tenir algun tatuatge 

però no el vol per sempre.  

 

Com els tatuatges permanents, tenen els seus pros i els seus contres i a cada 

persona li pot fer una reacció diferent, depenent de la sensibilitat i el tipus de pell.  

 

Adhesiu 

 

Els tatuatges d’adhesius queden, com els tatuatges temporals, a les capes externes 

de la pell, la dermis i l’epidermis, de manera que duren un període de temps limitat: 

tot dependrà del tipus d’adhesiu, ja que uns duren més que d’altres. Aquests no els 

hem de confondre amb els tatuatges de calcomania (és aquell dibuix que es tatua a 

la pell mitjançant aigua, els típics tatuatges que van dins les bosses de patates), a 

causa de la diferència en les tintes i la qualitat. 

 

Hi ha molta diversitat d’estils i de tatuatges i n’hi ha que fan l’efecte d’un tatuatge 

permanent, amb gran resistència a l’aigua, sense dolor i segurs (la tinta no entra 

dins la pell), però la gran majoria no duren més de 5 dies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gent que té habilitat per l’art i és més manetes, es crea els seus propis tatuatges 

a casa. Aquests tenen un avantatge, i és que duren uns 10 dies i se’l creen 100% 

ells, per tant, a part de ser únics, són producte de la seva imaginació (i queda més 

realista).  

Img- 61. Exemple de tatuatges 
d'adhesius. 

Img- 62. Exemple de tatuatge creat per un 
mateix. 
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D’altra banda, també tenen desavantatges: requereixen molt de temps i uns 

materials concrets (però que, de fet, si t’agrada ser creatiu i fer coses per tu mateix, 

això no és cap inconvenient). 

 

Henna 

 

Aquesta tècnica de tatuatge cada vegada està més de moda, és bonica i original, 

però ja hi ha hagut casos en que aquest tipus de “tinta” causa reaccions a la pell que 

acaben a l’hospital.  

 

La henna és típica a Àsia, Àfrica, Índia i Tailàndia i s'extreuen d’una planta 

anomenada Lawsonia alba Lam. La durada dependrà de la seva qualitat, però 

acostuma a moure’s entre una i dues setmanes. El seu color és marronós i algunes 

vegades utilitzen una substància química, PPD, perquè sembli més realista i tingui 

un color més negre, però el que no saben és que, encara que no sigui una 

substància perjudicial en petites quantitats, l’abús en pot causar cicatrius, al·lèrgies 

o vermellors irreversibles, així que no és recomanable. Si alguna vegada et pica la 

curiositat i vols provar-la, assegura’t que sigui de color marró! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img- 63 i 64. Exemples de tatuatges amb henna marró. 
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2.1.2. Tatuatges semipermanents  

 

Tintes com Feel Ink o Trum me, són les escollides per a realitzar aquest estil de 

tatuatges. Si ets molt creatiu, pots decidir de fer-te tu mateix el tatuatge o algú que 

sàpigues que té bona mà, sinó, pots utilitzar les plantilles que inclou la marca.  

 

La tinta d’aquests tatuatges està feta amb productes naturals, amb fruites més 

concretament, així que és més “saludable” que la tinta utilitzada normalment i el seu 

color acostuma a ser un blau molt fosc.  

 

Per crear aquests tatuatges cal fer el disseny o utilitzar les plantilles, aplicant la tinta 

sobre la pell. Es deixa reposar durant una o dues hores i el tatuatge apareixerà al 

cap de 12 hores. Cal anar amb compte de no tocar tinta amb cap altra part del cos, 

ja que també en quedaria una marca. En cas de voler esborrar el tatuatge, només 

cal utilitzar un exfoliant. 

 

La durada d’aquests tatuatges és de dues setmanes aproximadament, el temps que 

triga l’epidermis (capa més superficial de la pell, on es queda la tinta dels tatuatges 

semipermanents) en renovar-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img- 65. Material necessari per fer 
tatuatges semipermanents. 

Img- 66. Exemple d'un tatuatge 
semipermanent. 
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2.2. Tatuatges vegans 

  

Per molt estrany que pugui semblar, les tintes, els papers de transferència i els 

productes pel post tatuatge, contenen algun producte de procedència animal. La 

solució si ets vegà o vegetarià i vols seguir amb la teva ètica? Cal buscar un 

professional vegà, que asseguri que cap dels productes que utilitza a l’hora de tatuar 

i de la seva cura, tingui cap element procedent dels animals, és a dir, que siguin 

d’origen vegetal i cruelty free (no provats en animals). 

 

Les tintes no veganes estan formades, entre altres elements, per ossos i grassa 

animal, cuirassa d’insectes, glicerina, etc. i la immensa majoria de vegades no en 

som conscients o no li volem donar importància.  

 

Així doncs, com que els elements de les dues tintes són diferents, les seves 

propietats també i com les tintes comunes, les tintes veganes tenen els seus 

avantatges i els seus desavantatges. 

 

Taula- 3. Elaboració pròpia però amb les dades extretes d'Internet. 

AVANTATGES DESAVANTATGES 

 

Les al·lèrgies són menys freqüents. 

 

 

Es decoloreix més ràpidament, cosa que 

significa, que cal repassar el tatuatge 

més sovint. 

 

Els riscos per a la salut són menors i el 

nostre sistema les accepta més 

fàcilment. 

 

 

Els colors de la tinta són menys intensos 

que els de la tinta tradicional de 

minerals. 

 

Estèticament, la qualitat del tatuatge 

vegà és idèntica a la del tatuatge comú. 

 

 

 

  

Respecta els animals i el medi ambient.  
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Els papers de transferència són aquells que s’utilitzen per a passar el disseny del 

tatuatge de l’ordinador a la pell. La major part estan compostos de carbó d’ossos 

d’animals i són poques les marques que estan certificades com a veganes, així com 

els professionals que tractin amb elles. 

 

Quines solucions es recomanen? 

 

 Si confiem en el teu tatuador i en la seva habilitat, podem proposar-nos la 

idea de que faci el disseny a mà alçada, sense haver de recórrer al paper de 

transferència. 

 

 L’altra opció és comprar-nos nosaltres mateixos el paper de transferència i 

així  ens assegurem que sigui 100% vegà. 

 

Altres factors que també hem de tenir en compte i que algunes vegades passem per 

alt a l’hora de fer-nos un tatuatge vegà, són les maquinetes d’afaitar. Aquestes són 

utilitzades quan la zona escollida per a tatuar-nos es troba en un lloc on hi ha molt 

pèl corporal i el tatuador necessita eliminar-lo per poder tatuar correctament. Si filem 

molt prim, algunes maquinetes d'afaitar tenen tires de gel, el qual pot ser que 

contingui algun element d’origen animal o que hagi sigut testat en animals, així que 

també es podria tenir en compte. 

 

Els lubricants o vaselines que utilitza el tatuador mentre està tatuant, acostumen a 

ser naturals i diverses vegades vegans, però com diuen: millor prevenir que curar. 

 

Per fer una cura correcta del tatuatge, el tatuador recomanarà unes cremes i 

sabons, així que cal assegurar-se que ambdós siguin cruelty free. 
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2.3. Eliminació dels tatuatges 

 

Així com existeixen diferents tècniques per a tatuar, també n’existeixen per eliminar 

els tatuatges. 

Com és possible eliminar la tinta de la dermis, si aquesta capa de pell perdura tota 

la vida? Doncs aquí en tenim algunes opcions. 

 

Escissió quirúrgica 

 

L’objectiu d’aquesta tècnica per eliminar tatuatges, és també eliminar la pell on se 

situa. Per “tancar” el tall realitzat, s’utilitzen punts de sutura6. És més recomanable 

per a l’eliminació de tatuatges petits, ja que si és molt gran, es necessitaria agafar 

pell d’alguna part del cos per poder tancar la fissura.  

 

 

 

 

 

 

Dermoabrasió  

 

Per eliminar el tatuatge mitjançant aquesta tècnica, és necessari utilitzar un 

instrument adient que pugui eliminar les capes de la pell més superficials. 

Habitualment s'utilitza més en dermatologia per eliminar berrugues, cicatrius o per 

tractar restes d’acné. Pot passar que després del tractament, la pell quedi d’un color 

més clar o que quedi alguna cicatriu. 

 

 

 

 

 

                                                
6
 Material amb el que es tanca una ferida: fil, grapes, adhesius,... 

Img- 67. Procés d'una escissió quirúrgica. 

Img- 68. L'abans i el després 
d'utilitzar la dermoabrasió. 
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Làser 

 

La tècnica del làser es basa en l’aplicació de llum d’alta intensitat sobre el tatuatge, 

amb la fi de destruir el color dels pigments, deixant-lo en petites partícules que més 

tard el nostre cos reabsorbirà i el sistema limfàtic7 eliminarà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És cert que es necessita més d’una sessió per eliminar totalment el tatuatge, i 

depenent de la zona on es trobi i del color, aquest nombre pot variar. Particularment, 

si el tatuatge es troba en parts del cos on la pell és més fina i menys densa (canells, 

cara, coll, etc.), no es necessitaran tantes sessions; en canvi, si el tatuatge es troba 

en una part del cos on la pell és més gruixuda i la tinta està a més profunditat 

(esquena, cames, etc.), es necessitaran més sessions. 

 

Si el color del tatuatge és fosc (negre i/o blau fosc) significa que la seva densitat és 

alta i que per tant, el nombre de sessions serà més baix; d’altra banda, els colors 

més vius com el verd, el groc o el blau, són més difícils d’eliminar, per la qual cosa 

es necessiten més sessions.  

 

Tractament IPL (llum intensa polsada) 

 

El tractament IPL consisteix a cremar el tatuatge (les capes superiors de la pell). 

Aquesta llum intensa ajuda a estimular la producció de col·làgen i així també millorar 

la nostra pell.  

 

                                                
7
 Part del sistema circulatori i un dels components principals del sistema immunitari del cos. 

Img- 69 i 70. Procdiment per eliminar un tatuatge a partir del làser. 
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És una tècnica semblant al làser, però menys dolorosa i cal un nombre de sessions 

més baix (moltes vegades són també utilitzades per a depilar). Els resultats finals es 

veuen passats 12 mesos, ja que és quan s’acaba de recuperar del tot la pell. 

 

 

 

 

2.3.1. Alternativa cover (up) 

 

Un cover no és més que un tatuatge fet damunt d’un altre (que està mal fet, ha 

perdut color, no t’agrada o que simplement te n’has acabat cansant). És important 

que la tinta utilitzada en el cover sigui el més semblant possible a la utilitzada 

anteriorment o que sigui més fosca. Tanmateix, com més descolorit estigui el 

tatuatge inicial, més senzill serà fer el cover. 

 

És una alternativa a la d’eliminar un tatuatge, ja que no l’acabem d’eliminar, sinó que 

li posem un pedaç. No requereix cap mètode mencionat anteriorment, simplement  

tornem a tatuar un disseny diferent allà on es troba el tatuatge que volem dissimular 

i surt més bé de preu que eliminar el tatuatge. 

 

Actualment, molts tatuadors s’han acabat especialitzant a fer covers, ja que, sense 

intenció de generalitzar, avui dia trobem molts tatuadors inexperts, cosa que 

condueix a fer dissenys desastrosos o a dur a terme l’acció de tatuar de manera 

defectuosa, obtenint uns resultats finals pèssims, o fins i tot, amb infeccions o 

dolors. 

 

Com tot en el món dels tatuatges, els covers també tenen limitacions i/o dificultats. 

Ens podem trobar en diferents situacions, com per exemple: 

 

Img- 71. L'abans i el després d’haver utilitzat el tractament IPL. 
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Lluir un tatuatge amb una tinta 100% de color negre i que el tatuatge no hagi envellit 

o hagi perdut la intensitat. En aquest cas tindríem dues opcions: la primera i la més 

ràpida, tapar-lo amb un cover, la tinta del qual tingués unes característiques 

semblants a la utilitzada en el primer tatuatge. La segona, més lenta però més 

efectiva, per disminuir el color amb làser i posteriorment, fer el cover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També és possible realitzar un cover damunt d’un altre. 

 

Cal acudir a sessions làser per facilitar o fer més accessible la zona del tatuatge, ja 

que hi ha molta tinta i encara se n’hi ha d’afegir més; així que perquè el resultat final 

sigui correcte, és important esborrar abans els altres tatuatges i deixar reposar 

durant un període de temps la zona afectada per tal que la pell es regeneri 

adequadament i el segon cover quedi millor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Img- 72 i 73. Exemples de cover. 



SÓN ELS TATUATGES UN ART INFRAVALORAT?  
 

42 
 

2.4. Efectes de la tinta  

 

L’any 2017 va sortir un article al diari EL MUNDO8 on es feia referència a la manca 

d'estudis realitzats i del poc coneixement que tenim sobre els efectes perjudicials 

que té la tinta dins el nostre cos. 

 

Aquell mateix any, va ser la primera vegada que uns científics francesos i alemanys 

van treure a la llum com les substàncies de la tinta arribaven als ganglis limfàtics, els 

tenyien del mateix color del tatuatge i els augmentaven crònicament.  

 

La major part de les tintes estan compostes per elements químics perjudicials per a 

la pell com diversos metalls (níquel, crom, magnesi o cobalt), però també hi ha 

algunes tintes que estan fetes de pigments orgànics. N’és un exemple clar la tinta de 

color blanc, formada per diòxid de titani, cosa que fa que el procés de cicatrització 

sigui més lent i pot causar inflamació o picor. Aquesta substància, tot i no ser bona 

per a la salut, també és utilitzada en sectors alimentaris, artístics i per crear 

protectors solars.  

 

S’han dut a terme investigacions post-mortem en persones amb tatuatges i s’ha 

trobat que, certs pigments orgànics com el diòxid de titani, a part de quedar-se al 

teixit cutani, les partícules més petites poden ser transportades per unes cèl·lules 

encarregades de capturar altres cèl·lules i partícules nocives per al nostre 

organisme, fins als ganglis limfàtics. 

 

La investigadora alemanya Ines Schreiver, ha 

afirmat: "a partir de este estudio, podemos decir 

que el nódulo más cercano obtiene esas 

partículas, pero otras viajan más lejos por el 

cuerpo".  

 

 

 

                                                
8
 La tinta de los tatuajes afecta al sistema inmune (Mar de Miguel, Madrid, 2017). 

Img- 74. La investigadora Ines 
Schreiver i el seu equip. 
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Així doncs aquestes partícules de tinta, a part d’anar als ganglis limfàtics, són 

capturades pel nòdul (agrupació de cèl·lules) més proper i viatgen pel nostre 

organisme.  

 

El negre és el color més freqüent per a tatuar i a la vegada, un compost orgànic que 

pot provocar càncer, doncs està composat per hidrocarburs aromàtics policíclics 

(HAP9). De fet, l’estudi també demostra que tots els pigments injectats a la pell 

alteren les proteïnes de la membrana cel·lular que els envolta, però no els nòduls 

limfàtics. 

 

Els investigadors i les investigadores han assegurat que, un dels efectes negatius 

que produeixen els pigments de tinta és que s’acumulen als ganglis limfàtics o 

produeixen cèl·lules cancerígenes. I el fet d’eliminar el tatuatge amb làser només 

empitjora la situació, segons afirma Schreiver: "Las partículas grandes de pigmento 

de la piel se romperán en fragmentos más pequeños que viajarán por el cuerpo y 

serán transferidos al nódulo linfático. El láser además produce un cambio químico 

en estas partículas".  

 

Els estudis no acaben aquí, i de fet, va ser Ines Schreiver qui va voler anar més 

enllà i 2 anys més tard (2019) va descobrir que el famós diòxid de titani, utilitzat en 

tinta de color blanc, feia erosionar l’agulla i que això, amb la tinta de color negre, no 

passava (tinta de carbó). Va ser ella mateixa qui va dir:  

"Estábamos haciendo un seguimiento de nuestro 

estudio anterior, tratando de encontrar el vínculo 

entre el hierro, el cromo y el níquel y la coloración 

de las tintas. Después de estudiar varias 

muestras de tejido humano y encontrar 

componentes metálicos, nos dimos cuenta de 

que debía existir algo más. Luego pensamos en 

probar la aguja y ese fue nuestro momento 

'eureka'". 

                                                
9
 Grup de substàncies químiques que poden provocar irritacions a la pell i als ulls, problemes per a 

respirar i afectar el sistema nerviós, així com provocar càncer o problemes de coagulació a llarg 
termini. 

Img- 75. La investigadora Ines Schreiver 
treballant. 
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I és que ho estaven enfocant malament, el problema no era la tinta, sinó la reacció 

que causava aquest tipus concret de tinta de diòxid de titani, a l’agulla, i com 

aquesta afectava la salut de la persona que es tatuava.  

 

Els i les científiques que van participar en aquest estudi, juntament amb Ines 

Schreiver, van ser els descobridors/es d’aquest fet: les agulles podien deixar anar 

partícules de níquel i crom si s’utilitzava aquest tipus de tinta i com a conseqüència, 

es creaven al·lèrgies a les persones que s’hi havien tatuat. 

 

La longitud d'aquestes partícules és semblant a la de les cèl·lules bacterianes i, tot i 

semblar poca cosa, aquestes nanopartícules tenen una gran toxicitat potencial. Es 

desconeixen tots els efectes que causen aquestes partícules de metall dins el nostre 

organisme, però Schreiver va dir que no deixaria de fer estudis fins a trobar la 

solució i va afegir: “Desafortunadamente, hoy, no podemos determinar el impacto 

exacto en la salud humana y el posible desarrollo de alergia derivado del uso de la 

aguja del tatuaje. Estos son efectos a largo plazo que solo pueden evaluarse en 

estudios epidemiológicos a largo plazo que controlan la salud de miles de personas 

durante décadas".  

 

En resum, els efectes que pot tenir la tinta, en bon o mal estat, poden ser bastants, 

però els més freqüents i els que de moment en tenim constància són els següents:  

 

 Irritacions de la pell. 

 

 Al·lèrgies causades pel tipus de tinta o pels seus components. 

 

 Cremades si el tatuatge està molt en contacte amb el Sol (molts components 
de la tinta hi reaccionen). 
 

 

 Intoxicacions a la pell (certs metalls utilitzats en les tintes, en grans dosis, 

poden ser tòxics). 

 

 Problemes al sistema inmunològic (ganglis limfàtics). 
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 Si el tatuatge d’una dona es troba a les lumbars, i aquesta es queda 

embarassada,  no serà possible injectar l’epidural, ja que la medul·la espinal 

es podria contaminar amb la tinta; això també passa en persones d’ambdós 

sexes, en el cas d’una operació de l’esquena o les cames. 

 

 Si la tinta del tatuatge conté algun metall, a l’hora de fer una ressonància pot 

causar dolor. Actualment hi ha tintes que no contenen metall, i per tant, no cal 

preocupar-se. 

 

 Risc de patir càncer. 

 

Com he comentat en apartats anteriors, el fet de tatuar-se amb henna negra, també 

té els seus riscos i abans de fer-ho cal assegurar-se de la qualitat de la tinta i de les 

mesures d’higiene preses, ja que aquests tatuatges s’acostumen a fer a les 

paradetes dels passeigs de les platges o en llocs on no saben que aquesta tinta 

està prohibida i dels danys que pot causar a la pell.  

 

Les persones que fan ús de la henna negra és perquè és més duradora, més 

senzilla d’utilitzar, més barata i té un color més fosc. El que segurament passen per 

alt és la substància prohibida, o la seva concentració, que s’afegeix a la henna 

normal per tenir aquests avantatges, el PPD. La concentració d’aquesta substància 

en les tintes de henna és aproximadament d’un 15%, un gran problema, ja que en 

ús cutani, el màxim permès  és d’un 2% i en tints pel cabell (no aptes per aplicar 

sobre la pell, celles i pestanyes) és d’un 6%, així que supera el màxim permès amb 

escreix.  

 

 

 

 

 

 

 

 Img- 76 i 77. Exemples de la reacció de henna negra a la pell. 
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Hi ha un article, publicat al CONSUMER10, on els autors, treballadors del Servei de 

Dermatologia de l’Hospital Universitari La Pau, de Madrid, relaten que els tatuatges 

de henna negra no entren dins els límits legals de la normativa europea sobre els 

cosmètics, ni de la legislació dels tatuatges permanents (és un tatuatge temporal). 

Així que les persones que tatuen amb aquesta tinta, a part d’exposar-se a tenir 

problemes legals, posen en joc la salut dels usuaris, ja que pot provocar-los, des 

d’un èczema lleu amb picor, coïssor o inflamació a la zona del tatuatge, fins a 

butllofes o vesícules. 

 

A la llarga, també pot causar problemes greus de respiració o renals si hi ha una 

reacció creuada amb certs medicaments. Així ho afirma Grimalt (dermatòleg): 

"debido a la reacción cruzada que presenta la PPD con las sulfamidas 

(antimicrobiano que en la actualidad se utiliza poco) y con algunos anestésicos 

locales (como la benzocaina entre otros), es importante advertirlo al dentista, al 

dermatólogo y al anestesista, si uno se somete a intervenciones con anestesia 

local". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

El peligro escondido en la henna negra (Arboix, Montse, 2014) 
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3. ENTREVISTES   

3.1. Persones tatuades 

 

Vaig pensar que havia d’entrevistar a persones tatuades forçosament, ja que penso 

que el seu punt de vista en aquest treball és molt important. Així doncs, considero 

que les seves respostes a les entrevistes ens diuen, entre d’altres, com el seu 

entorn social les veu i ens aclareix si realment encara existeixen els prejudicis 

enfront d’elles.  

 

A continuació adjunto els gràfics corresponents als resultats de les entrevistes: 
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esborrar tatuatges 
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3.2. Estudis de tatuatges 

 

Els qüestionaris fets als estudis de tatuatges eren per comprovar les condicions 

higièniques i de salut que presenten, així com les diferents opcions d’estils, 

eliminació de tatuatges o covers que ofereixen. 

 

Per augmentar el nombre de respostes vaig fer el mateix qüestionari en català i 

castellà i a continuació, resumeixo de manera més general les respostes escrites i 

adjunto també quatre gràfics: 

 

La major part dels tatuadors i tatuadores expliquen que van decidir practicar aquest 

art, ja que els encantava i apassionava el món de la il·lustració i el disseny.  

 

Segons ells, el principal avantatge de la seva feina és treballar del que més els  

agrada. Seguidament tindríem la flexibilitat dels horaris, el fet d’estar dibuixant a 

totes hores, poder conèixer gent nova amb històries noves, anar pel carrer i trobar 

dissenys seus, etc. No obstant això, ser tatuador/a també té els seus desavantatges: 

no tenir un salari fix,  haver de treballar moltes hores “invisibles” i reciclar-se 

constantment. 
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Tanmateix, tots ells consideren que és una feina molt infravalorada, on qui més qui 

menys, la veu com un entreteniment o poc seriosa. Però la veritat és que és una 

feina molt inestable, en la qual cal dedicar moltes hores, diners, precisió i esforç.  

 

En relació a les mesures d’higiene i sanitat, en tots els estudis són molt semblants: 

desinfecció tant personal com de l’habitació on es tatua, material d’un sol ús (com 

per exemple les agulles estèrils), envoltar les màquines o el material necessari amb 

plàstic cada vegada que s’ha de tatuar, etc. Són espais molt nets i les mesures que 

han extremat a causa de la Covid-19, han sigut poques: el gel per desinfectar les 

mans a l’entrada i en alguns estudis, prendre la temperatura abans d’entrar.  

 

Des del seu punt de vista, hi ha tatuadors/es que pensen que tatuar-se no és una 

moda, sinó que és un estil de vida, d’altres que estan d’acord amb que sí que és una 

moda, d’altres pensen que és una cosa temporal i d’altres que no és que sigui una 

moda, sinó que els tatuatges s’estan començant a normalitzar. 

 

Tot seguit us deixo uns gràfics que resumeixen adeqüadament algunes de les 

respostes rebudes: 
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3.3. Empresaris (o RH) 

 

El motiu pel qual vaig decidir passar un qüestionari als departaments de Recursos 

Humans o als autònoms, era perquè volia comparar el punt de vista de cada 

empresa i veure si les persones tatuades tenien problemes per aconseguir les feines 

a les quals aspiraven. 

 

També volia comprovar de primera mà, si és cert que per estar de cara al públic, ser 

metge o director d’una empresa, per  exemple, no està ben vist anar tatuat/da i si, 

contràriament, per ser camioner al 100% o feines similars, cal anar-hi.  
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et decantaries? 

et decantaries? 
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4. PROJECTE: EL MEU TATUATGE  

 

Sempre m’he volgut tatuar i aquest treball ha sigut l’oportunitat perfecta per a fer-ho. 

Tot i voler fer aquest pas, no acabava mai de decidir quin estil de tatuatge o què era 

el que volia portar amb mi per tota la vida, així que el primer pas va ser pensar què 

era allò que em representava millor, quin disseny volia dur permanentment.   

4.1. Seleccionar el tatuatge 

 

Al principi del treball anava amb la idea de tatuar-me dues roses, com a 

representació de l’amor que les meves dues àvies es tenien i el que jo els professo. 

Després de crear l’esbós i comentar-ho amb una d’elles, vaig observar que no li feia 

la il·lusió que esperava i en vaig perdre les ganes. 

 

Va arribar el confinament i de la seva mà, l’empenta que necessitava per trobar-me 

interiorment. Va ser en aquell moment quan vaig començar a buscar més opcions. 

 

En primer lloc, tenia en ment algun dibuix relacionat amb l’horòscop, com la 

constel·lació d’Aquari, ja que m’identifico força amb el que representa, però no 

m’acabava de fer el pes. En segon lloc, optava per alguna frase que pogués definir 

el procés de canvi, de maduració, d’haver de començar a prendre decisions 

importants. Sense resultat, un fracàs total. També tenia present algun animal, però 

abans volia investigar-los tots per escollir l'adequat. El problema era que mai m’hi 

posava de debò i només em fixava en els més comuns. Més tard se’m va acudir la 

idea de fer-me un tatuatge on hi hagués un món i un avió al voltant que representés 

les ganes que tinc de descobrir món. Opció descartada, també. 

 

Seguia amb la mentalitat de voler-me dibuixar un animal i algun detall relacionat 

amb l'horòscop, així que vaig pensar que una bona manera d’incloure les dues idees 

era buscar quins animals eren els del meu horòscop. 
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Vaig arribar a la conclusió que el colibrí, l’animal que havia triat per tatuar-me 

relacionat amb l’horòscop, no acabava d’encaixar amb què buscava, de manera que 

vaig seguir investigant i finalment vaig trobar que les papallones eren el que 

necessitava. 

  

Les papallones tenen significats diferents en cada religió i en cada part del món, 

però hi ha un significat internacional i que per a tothom és el mateix: el fet de volar 

lluny i fer la metamorfosi. 

4.2. Escollir la zona 

 

El següent pas era més senzill: buscar la part del cos on deixar aquesta marca per 

sempre. Temptejava entre varies opcions, però la meva mare va dir que, per ser el 

primer tatuatge, millor que no fos en un lloc massa dolorós. Li vaig fer cas i ens vam 

decantar per una zona que no crida molt l’atenció, que està a la vista, però que a 

l’hora de buscar feina no suposa un gran impediment. Damunt el colze dret. 

4.3. Triar l’estil 

 

L’estil del tatuatge ja el tenia clar: lineal o aquarel·la, i si podia combinar-los, millor. 

Personalment, trobo que són els dos estils més senzills i bonics de tots; els que amb 

quatre fines línies és possible expressar una gran història. 

4.4. Cercar l’estudi 

 

L’últim pas i un dels més entretinguts, buscar l’estudi on tatuar-me. Era una decisió 

difícil però divertida al mateix temps, una manera de veure més directament els 

diferents estils que existeixen i com cada tatuador deixa una petita petjada en cada 

un dels seus tatuatges. 

 

Per trobar l’estudi ideal, em va ajudar molt el fet de tenir clar l’estil de tatuatge que 

volia, ja que així vaig poder fer una selecció de totes les opcions.  
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Vaig començar fent una llista de tots els centres on havien anat les persones a les 

quals vaig entrevistar i a continuació, vaig anar fent comparacions per tal de triar el 

més convenient: quin centre es trobava més a prop de casa, quin mostrava més 

bona higiene i quins professionals em transmetien més confiança, etc. 

 

Després de molta recerca, em va sortir un anunci a l’Instragam d’un tatuatge molt 

bonic, em va cridar l’atenció i vaig entrar al seu perfil per saber-ne alguna cosa més. 

Aquell dia vaig tenir sort, l’estudi es trobava a Manresa, hi treballaven un grup de 

joves, cadascú amb el seu estil i el centre semblava que tenia les mesures 

higièniques adequades. En el seu perfil hi havia vídeos de com feien algun tatuatge i 

els perfils personals de cada tatuador/a. Vaig tenir clar que aquell era el lloc, només 

faltava el tatuador o tatuadora, així que vaig anar entrant als perfils de cadascú i 

vaig trobar una noia que feia creacions molt fines. No m’ho vaig pensar dues 

vegades i li vaig enviar un missatge. Li demanava dia i preu, va respondre al cap de 

poc i em va donar cita pel cap de res, i amb una idea del tatuatge que volia fer-me, 

em va fer una estimació del preu. Només quedava anar a fer una paga i senyal, i 

firmar els papers conforme era major de 16 anys el dia que m’anés a tatuar. 

 

En resum, aquest tatuatge serà producte d’un conjunt de casualitats i d’una barreja 

d'experiències i decisions preses al llarg d’aquest estrany i curiós any.  

 

Tot seguit us deixaré un enllaç on explico més visualment el perquè d’aquest 

tatuatge i no un altre. També us mostro el procediment seguit el dia que em vaig 

anar a tatuar. 

 

https://drive.google.com/file/d/1e1-

YaxBgC163CKYhSit8nipJii1Tq50h/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1e1-YaxBgC163CKYhSit8nipJii1Tq50h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e1-YaxBgC163CKYhSit8nipJii1Tq50h/view?usp=sharing
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5. CURIOSITATS 

5.1. Museu d’Amsterdam 

 

Quan encara estàvem decidint quin Treball de Recerca volíem fer, vaig comentar 

amb un exprofessor del centre la meva idea. La seva reacció va ser millor del què 

m’esperava i, tot i que el treball s’ha enfocat des d’un altre punt de vista, penso que 

aquest annex que em va recomanar, havia de formar part d’aquest treball. 

 

Es tracta, ni més ni menys, que d’un museu de tatuatges. Però no un museu de 

tatuatges qualsevol, és un museu on guarden tatuatges de persones que, abans de 

morir, van decidir deixar allà una part de la seva vida: la història del seu tatuatge.  

 

Aquest museu es troba a Amsterdam i el cervell d’aquest projecte es diu Peter Van 

Der Helm, qui es va trobar casualment amb un periodista/blogger, Vice (2014), qui 

va poder entrevistar-lo després de 2 mesos d’aquesta trobada. Vice va escriure al 

seu blog l’entrevista sencera i el que més em va interessar va ser la sensació de 

veritat que vaig copsar en cada resposta.  

 

Quan Peter acabà d’explicar el projecte, va rebre reaccions molt diverses: algunes 

d’incomprensió i d’altres d’adoració per part dels qui troben que darrere de cada 

tatuatge s’amaga una història captivant que necessita ser explicada. Van Der Helm 

ens dóna aquest exemple:  

 

“... También llegó a mi taller el hombre más tatuado de Inglaterra, que tiene figuras 

de la cabeza hasta los pies, y vamos a preservar su cuerpo entero. [...] Es un 

hombre que ahora tiene 83 años. Cuando era pequeño, recibió un libro de su padre, 

y en la primera página había una ilustración de un tipo totalmente tatuado. Cuando 

la vio pensó que era un personaje ficticio. Durante muchos años dejó de hablar con 

su padre y el día que murió se acordó del libro y le causó mucha impresión. Era algo 

que se le había quedado en la cabeza mucho tiempo. Así que decidió que se iba a 

tatuar el cuerpo como el personaje del libro en honor a su padre y  comenzó a 

hacerlo.” 
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Així doncs, la persona que deixa el tatuatge és qui decideix, mentre és viu, si el vol 

deixar a algun familiar o, en cas de ser un cantant o estrella de rock, deixar-lo per 

als seus fans, o si simplement el vol deixar al museu on es conservarà dins d’un 

recipient de silicona que simularà l’aigua del nostre cos i ajudarà al fet que la pell es 

mantingui per sempre en perfectes condicions. Per arribar fins aquí, al principi van 

començar fent proves amb pell de porc i no va ser fins més tard, quan van decidir 

anar a un institut on experimentaven amb cadàvers per a la ciència, que van aprovar 

la tècnica de convertir la pell en plàstic i guardar-la en silicona perquè es conservés 

el tatuatge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Van Der Helm afirma que aquest museu per a ell no és cap negoci, sinó que és 

un lloc on mantenir viva la ciència i la cultura dels tatuatges i que el que realment els 

interessa, a ell i els seus companys (un expert en museus i un grup de metges 

patològics), és saber com ha estat fet aquell tatuatge, per la qual cosa, no els val 

una simple fotografia.  

 

La primera vegada que Van Der Helm explicava la seva idea a un tatuador mexicà, 

els quals tenen el cos com a un element sagrat, el va prendre per boig, però al final, 

va acabar animant-se. De manera que, si algú hi té especial interès i vol informar-se 

més, només cal entrar dins la seva pàgina web i seguir els passos indicats (és 

totalment legal i el procés es realitza amb professionals). 

Img- 78. El periodista Vice acompanyat 
de Peter Van Der Helm i una noia. 

Img- 79. Un des tatuatges exposats al 
museu d’Amsterdam. 
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5.2. Fukushi Masaichi i la seva col·lecció 

 

Seguint amb les curiositats, arribem al Japó, on trobem el metge Fukushi Masaichi. 

Aquest home és qui va fundar la col·lecció mundial més gran de tatuatges obtinguts 

de la pell de cadàvers (segle XIX-XX). En ser metge, el seu interès pels tatuatges va 

començar poc després de saber que la tinta d’aquests era capaç de curar una lesió 

de la dermis provocada per la sífilis (malaltia de transmissió sexual).  

 

Encara que ell mai s’hagués tatuat, tenia una especial debilitat per les persones que 

sí havien pres aquesta decisió i més específicament, per les persones que s’havien 

tatuat mitjançant l’art irezumi. El fet de tenir un nom important, el va portar a 

presenciar autòpsies de cadàvers tatuats, dels quals n‘extreuria els tatuatges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrien rumors de que Masaichi havia arribat a pagar a alguns dels seus pacients 

perquè s’acabessin un tatuatge inacabat, que ell acabaria guardant (ells hi estaven 

d’acord).  

 

De les 3.000 fotografies i els 2.000 tatuatges que incloïa el seu catàleg, només se’n 

van poder salvar uns quants, ja que durant la Segona Guerra Mundial la majoria es 

va perdre. Els que es van salvar va ser gràcies a la idea que va tenir Masaichi a 

principis dels anys 40 de guardar-los en un refugi antiaeri. No tots es van perdre 

durant la Segona Guerra Mundial sinó que, n’hi va haver que van desaparèixer a 

Chicago mentre viatjaven en un camió. No se’n va saber mai més res.  

Img- 80 i 81. Masaichi en dues ocasions diferents, amb els 
tatuatges de dues persones. 
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A la revista americana LIFE (2015) hi trobem un magnífic reportatge fotogràfic sobre 

aquest conjunt artístic, responent a l’interès del tema en la societat de l’època. 

 

Anys més tard, aquesta col·lecció va passar a la seva descendència, al seu fill 

Katsunari, qui va seguir els passos del seu pare sent metge. 

 

Així mateix, els 105 quadres que tenim la sort de tenir físicament, es troben a la 

Universitat de Tokio. Però, malauradament, aquest gran projecte no pot ser visitat i 

analitzat per tothom, ja que només hi tenen acccés els doctors i investigadors que 

prèviament han demanat cita. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Lara Cirera 

 

Aquesta història la trobem al costat de casa, i no és cap museu, ni col·lecció, ni 

objecte; bé, potser un museu propi i una col·lecció personal, sí. Es diu Lara Cirera i 

és una noia que va començar a tatuar-se als 16 anys i fa poc va decidir que havia 

arribat el moment d’acomiadar-se d’uns tatuatges a les mans, fets per ella mateixa, 

que li havien passat una mala jugada a l’hora de trobar feina.  

 

Vaig tenir la sort de poder entrevistar-la; potser no en les millors condicions, però si 

les suficients per obtenir-ne aquest resultat final.  

 

La Lara em va dir que va començar a tatuar-se als 16 anys i que, en haver-se mudat 

vàries vegades i voler diferents estils de tatuatges, havia anat canviant d’estudis.  

Img- 82. Metge Fukushi treballant en la seva 
col·lecció. 

Img- 83. Un dels quadres exposats a 
la Universitat de Tokio. 
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De fet, la major part dels tatuatges se’ls havia fet a França, on havia estat vivint 

durant 12 anys i aquí només se n’havia fet un parell, un dels quals li va causar un 

hematoma a l’estómac, ja que el tatuador va fer-hi massa pressió. 

 

En contra, a l’hora d’eliminar-se els tatuatges només havia fet un canvi i va ser per 

passar d’una clínica d’estètica a un tatuador especialitzat en eliminar tatuatges. Ella 

també explica que no tots els seus tatuatges tenen algun significat, sinó que n’hi ha 

alguns que són per estètica (la majoria dels covers). 

 

Per sorpresa meva, la seva resposta a si podia explicar el seu tatuatge més 

significatiu, va ser que no en tenia cap que fos més especial que els altres. I la 

veritat és que em va sorprendre molt, perquè pensava que una persona amb tants 

tatuatges, n’havia de tenir un que destaqués especialment.  

 

Una de les respostes que trobo més interessants, és la que explica el que va passar 

perquè ella decidís eliminar-se els tatuatges. Cito: “Ha sigut una mescla entre 

societat i voluntat pròpia. De fet, jo no me’ls vull treure tots, només vull eliminar-me 

els tatuatges de les mans per diverses raons; la primera  és perquè ja no m’agraden, 

i és la més important, ja que amb el temps han anat envellint malament. També 

perquè les mans sempre les portes al descobert i tothom les veu, no com altres 

tatuatges que encara pots amagar-los, i laboralment pot suposar un probelma.  

 

Bé, jo vaig decidir començar-me a eliminar els tatuatges de les mans quan encara 

no treballava a la perruqueria, i sí que és veritat que quan vas a una entrevista de 

feina i vas amb la camisa fins aquí (indica fins als canells), la part superior queda 

tota tapada, però les mans queden a la vista i és llavors quan ja et comencen a 

jutjar. És com que les persones tatuades (no els tatuats que en porten 1 o 2, sinó els 

que n’estem plens) haguéssim de demostrar el doble que la gent “normal”. Quan 

tens el currículum pràcticament igual que una persona sense tatuar, sempre optaran 

primer per aquesta persona abans que per tu.  

 

Jo estava a logística i em vaig proposar eliminar els de les mans, perquè a l’hora de 

trobar feina fos més senzill i com que ja no m’agradaven, tampoc em va suposar un 

gran esforç.   
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Quan anava a les entrevistes per a comercial i em veien les mans tatuades, 

m’eliminaven a l’instant. Però no em penedeixo d’haver-me tatuat tot el cos, de les 

mans sí, perquè a part me’ls vaig fer jo, però els de la resta del cos no, pel fet que et 

pots posar una camisa i ja no es veuen.” 

 

La pregunta següent estava relacionada amb com reaccionaven les persones 

desconegudes quan la veien pel carrer i ella va respondre, molt segura de sí 

mateixa, que li importava ben poc. Relatava que ella no s’hi fixava i que si no fos per 

les seves companyes que li ho explicaven, ella ni se n’adonaria. Va explicar la 

següent anècdota en relació aquest tema: “De fet, tinc una anècdota, i és que un dia 

mentre estava al supermercat i hi havia una porta corredissa, jo anava a passar i 

una dona que venia per l’altre costat  es va quedar mirant-me fixament i la pobra es 

va “menjar” la porta. Es va fer força mal així que vaig anar a ajudar-la i em va dir: Ai! 

És què m’he quedat mirant els teus tatuatges i no he vist la porta!”. La Lara la va 

explicar rient i aquest petit gest, em va demostrar que realment no li donava gens 

d’importància al que pensaven els altres dels seus tatuatges. 

 

Pel que fa a la reacció dels seus familiars i amics més propers, no va ser, ni de 

lluny, gaire bona. La Lara va afirmar que la seva mare havia sigut la que pitjor ho 

portava: a hores d’ara encara li costava acceptar-ho, però es veu que al principi 

havia arribat a passar-se mesos plorant. A continuació, també va explicar-me la 

reacció dels seus companys, i és que, uns quants, van decidir deixar de ser-ho. Per 

una part, hi va haver un grup d’amics que no li van donar cap rellevància, però per 

l’altra, la que havia sigut la seva millor amiga durant 8 anys, li va dir, literalment, que 

ja no es veia anant amb ella pel carrer. M’agradaria destacar una part de la seva 

resposta, ja que la considero molt encertada: “Vaig perdre amics, però també en 

vaig guanyar d’altres. És una cosa que no m’ha traumatitzat, són etapes de la vida i 

ja està. Aquesta amiga em va dir que ja no volia presentar-me a altre gent i després 

ja no em va parlar més. Així com ella va reaccionar d’aquesta manera, altres amics 

no li van donar importància.”  

  

Actualment, la Lara s’està eliminant els tatuatges de les mans amb làser, però indica 

que és molt dolorós, més que tatuar-se. A més, és molt car, es requereixen moltes 

sessions i el resultat no és com ella esperava.  
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I per finalitzar l’entrevista, li vaig demanar quin consell donaria a algú que es volgués 

tatuar. Va respondre seriosament. En primer lloc, que es pensés molt bé quin 

tatuatge es volia fer, vist que seria molt “fotut” eliminar-lo, i que intentés deixar les 

zones més visibles (cara i mans) lliures, sense tatuatges, ja que l’ideal al moment 

d’anar a buscar feina és que amb una camisa de màniga curta, cap tatuatge estigui 

a la vista. Per últim, va recomanar que, abans d’eliminar un tatuatge, calia 

considerar l’opció de fer-se un cover, atès que és més barat i menys dolorós. 
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CONCLUSIONS  

 

Deixant de banda el meu punt dèbil per memoritzar fets històrics, dur a terme 

aquesta investigació ha sigut molt interessant, ja que descobrir l’autèntic orígen dels 

tatuatges, m’ha confirmat que popularment tots tenim una visió equivocada de la 

seva història.  

 

Poden semblar il·lògiques les conclusions de les entrevistes a persones tatuades si 

les comparem amb les conclusions del qüestionari al món laboral, però els resultats 

no enganyen i la realitat és aquesta. 

 

D’una banda, tenim les “veus” que asseguren com de difícil pot ser per a una 

persona tatuada aconseguir una feina decent o la feina dels seus somnis. D’altra 

banda, tenim les respostes dels entrevistats on sembla tot el contrari, ja que només 

un baix percentatge afirma que anar tatuat/da ha suposat un impediment a l’hora de 

ser acceptats a una feina. Sí que és cert que la gran majoria de persones que han 

negat ser “rebutjades” a una feina, han dit que els tatuatges estan en llocs poc 

visibles i que per tant, és molt possible que ni el seu propi company/a o el director/a 

en sàpiga res. Per últim, també tenim els qüestionaris realitzats al món laboral, que 

ens diuen que més d’un 50% dels entrevistats, en cas de trobar-se en una situació 

d’elecció entre dues persones igualment qualificades i preparades professionalment, 

preferirien a una persona que no portés tatuatges, pírcings o els cabells amb rastes, 

abans que una amb les característiques anteriors. En síntesi, no en podem treure 

unes conclusions generalitzades, però des d’un punt de vista objectiu, diré que 

depenent de la feina que cada persona busqui, de com “d’estrictes” siguin els caps o 

la imatge que vulguin transmetre als clients, serà més o menys difícil trobar feina en 

cas d’anar tatuat/da.  

 

No ens enganyem, volia conèixer de primera mà la sensació que s’experimenta 

quan et tatuen i tot i tenint en consideració que les circumstàncies per a tatuar-se no 

eren les més ideals (Covid-19), vaig decidir tirar-ho endavant, perquè les mesures 

higièniques de La Llum eren les encertades i perquè, veritablement, estava molt 

il·lusionada. 
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Buscant el disseny del meu tatuatge i la zona del cos on fer-me’l, vaig tenir la idea 

de que tenir una app en la qual es pogués veure prèviament el resultat del tatuatge, 

seria de gran ajuda per les persones, que com jo, es volen tatuar i no saben si el 

resultat final serà com ells s’han imaginat.  

 

Aquesta app t’hauria de permetre crear un avatar propi (en 3D) que tingués les 

mateixes proporcions del teu cos i on poguessis dibuixar-hi el tatuatge escollit:  

 

D’entrada, et preguntaria el sexe (dona, home o no definit); a continuació les mides 

dels quatre llocs clau per crear un esbós de la figura del teu cos, i tot seguit, 

passaries a triar el disseny del teu tatuatge (creant-lo tu mateix a partir d’una opció 

de la mateixa app, pujant la imatge des d’Internet o insertant-la des del teu PC) i un 

cop escollit, podries situar-lo allà on volguessis de l’avatar i jugar amb la seva mida i 

colors, oferint-te una imatge més nítida de com et quedaria un cop tatuat en la 

realittat.  

 

No em consta de que aquesta app existeixi encara, és per això que m’hagués 

encantat crear-la, ja que els avantatges i facilitats que podira oferir, són molts i 

penso que seria una bona continuació d’aquest treball. 

 

Quant a l’apartat de curiositats, com bé diu el seu nom, són curiositats, i si ho 

relacionem amb la dita: “el saber no ocupa lloc”, vaig pensar que estaria bé 

comentar-les i donar-les a conèixer. 

 

Un cop finalitzat aquest projecte, penso que he assolit l’objectiu d’apropar-me al 

món dels tatuatges i tot el que l’envolta, i que he donat resposta a la pregunta del 

principi del treball: són els tatuatges un art infravalorat? Crec que sí, però cada 

vegada menys i de mica en mica el fet d’anar tatuat/da s’està normalitzant en la 

societat. També desitjava demostar que els tatuatges no són un símbol de 

criminalitat, que qui llegeixi aquest treball, s’adonés de què hi ha al darrere de cada 

tatuatge i obrís la seva ment en front d’aquest art. 

 

Tanmateix, cada dia es valora una mica més la labor del tatuador i se’l comença a 

veure com un artista i com un autèntic treballador.  
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Així doncs, espero haver aconseguit els meus objectius inicials: fer una mica 

d’història d’un art desconegut pel gran públic, l’art del tatuatge, així com trencar el 

mite de que les persones que es tatuen són associals o menys capacitades pel fet 

d’anar tatuades, ja que no té res a veure amb les seves capacitats intel·lectuals, 

socials, etc. i no hauria d’impedir que s’exercís qualsevol professió.  

 

En definitiva, m’agradaria que, una vegada llegit aquest treball, haguéssiu gaudit 

tant com jo a l’hora de fer-lo, i alhora, que ens pogués servir per apropar-nos una 

mica més a la constatació que els tatuatges són finalment considerats un art cada 

cop menys infravalorat. 
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1. Model d’entrevista a les persones tatuades 

 

(Nom + Cognom) 
 

1. A quina edat vas decidir que et volies tatuar? Per què vas decidir tatuar-te? 
 

2. Et va preocupar el fet de saber que et podia fer mal?  
 

3. Què va significar i què significa per a tu el teu primer tatuatge?  
 

4. Vas anar sol o acompanyat? 
 

5. T’has tornat a tatuar des del primer cop? Quants tatuatges més tens? 
 

6. Quina reacció va tenir el teu cos després del tatuatge?  
 

7. Tots els teus tatuatges tenen un significat personal o n’hi ha que només són 
per estètica? 

 

8. Comparteixes algun tatuatge amb algú més (amics/gues, parella, família)? 
 

9. Et penedeixes d’algun tatuatge? Per què?  
 

10. Coneixes algun mètode per eliminar o per retocar tatuatges? Quin/s? 
L’utlitizaries? 

 

11. T’has dissenyat tu mateix/a els teus tatuatges o has donat la idea a algun 
dissenyador/a i te l’ha creat ell/a? 

 

12. Has pensat com veuràs els teus tatuatges d’aquí molts anys? Et preocupa? 
 

13. Portar tatuatges t’ha suposat un problema a l’hora de trobar feina? Creus que 
és just? Per què? 

 

14. Ets concient dels desavantatges/ problemes que té tatuar-se? T’ha afectat a 
l’hora de decidir on seria el teu proper tatuatge? 

 

15. Els afecta a la teva família que portis tatuatges? O no li donen una gran 
importància?  

 

16. T’afecta el que pugui pensar la gent dels teus tatuatges?  
 

17. On et vas anar a tatuar? Qui t’ho va fer? 
 

18. Quan et va costar? Et sembla car o barat? Per què? 
 

MOLTES GRÀCIES! 
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2. Model de qüestionari als estudis de tatuatges 
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3. Model de qüestionari als empresaris (o RH) 
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3.1. Codi QR utilitzat 
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4. Entrevista completa de la Lara Cirera  

Perruqueria canina Kan d’Or, Igualada. 18/09/2020 

 

- Bona tarda Lara! Gràcies de nou per acceptar aquesta entrevista.  

 

-Hola Laia! No et preocupis. 

 

- D’acord, doncs comencem. A quina edat vas començar a tatuar-te? 

 

- El primer tatuatge me’l vaig fer quan tenia 16 anys. 

 

- Què va passar perquè decidissis que volies tatuar-te tot el cos? 

 

- Doncs bé, no va passar res en concret. Simplement va ser una cosa que va arribar 

progressivament; te’n fas un, després un altre i acabes tota sencera. 

 

-Has anat canviant d'estudis de tatuatges, o t’has tatuat sempre al mateix 

centre? Per què ho has fet així?  

 

- He anat canviant, per diversos motius: perquè em vaig haver de mudar i també, 

perquè depèn del tipus de tatuatge que vulguis, vas amb un tatuador o amb un altre 

més especialitzat, en aquest cas sempre vas buscant aquell que t’ho faci millor. 

 

- I a l’hora d’eliminar-te els tatuatges també ho has fet així? 

 

- He canviat, però només una vegada. Vaig canviar d’una clínica d’estètica a un 

tatuador que elimina tatuatges. 

 

- Tenen tots els teus tatuatges un significat o n’hi ha alguns que són per 

estètica?  

 

- N’hi ha algun que és només per estètica, sobretot els que fan de “cover”. La 

majoria però, tenen significat. 

 

Laia - Lara 
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- Podries explicar el tatuatge més significatiu per a tu? 

 

- Ostres, doncs no et sabria dir, perquè tots tenen alguna cosa, no en tinc cap de 

preferit, no n’hi ha cap que sigui així més com un “fetiche”. 

 

- Què va canviar o passar perquè ara te’ls estiguis eliminant? Ha sigut a causa 

de la societat (opinions, rebuig a l’hora de buscar feina,...) o ha sigut per 

voluntat pròpia? El fet de portar tatuatges et va suposar un problema o 

impediment a l’hora de buscar feina?  

 

- Ha sigut una mescla entre societat i voluntat pròpia. De fet, jo no me’ls vull treure 

tots, només vull eliminar-me els tatuatges de les mans per diverses raons; la primera  

és perquè ja no m’agraden, i és la més important, ja que amb el temps han anat 

envellint malament. També perquè les mans sempre les portes al descobert i tothom 

les veu, no com altres tatuatges que encara pots amagar-los, i laboralment pot 

suposar un problema.  

 

Bé, jo vaig decidir començar-me a eliminar els tatuatges de les mans quan encara 

no treballava a la perruqueria, i sí que és veritat que quan vas a una entrevista de 

feina i vas amb la camisa fins aquí (indica fins als canells), la part superior queda 

tota tapada, però les mans queden a la vista i és llavors quan ja et comencen a 

jutjar. És com que les persones tatuades (no els tatuats que en porten 1 o 2, sinó els 

que n’estem plens) haguéssim de demostrar el doble que la gent “normal”. Quan 

tens el currículum pràcticament igual que una persona sense tatuar, sempre optaran 

primer per aquesta persona abans que per tu.  

 

Jo estava a logística i em vaig proposar eliminar els de les mans, perquè a l’hora de 

trobar feina fos més senzill i com que ja no m’agradaven, tampoc em va suposar un 

gran esforç. Quan anava a les entrevistes per a comercial i em veien les mans 

tatuades, m’eliminaven a l’instant. Però no m’arrepenteixo d’haver-me tatuat tot el 

cos, de les mans sí, perquè a part me’ls vaig fer jo, però els de la resta del cos no 

me n’arrepenteixo de cap, ja que et pots posar un camisa i ja no es veuen. 
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- Com et vas sentir quan et vas tatuar el primer tattoo? 

 

- Em vaig sentir bé, lògicament. M’esperava més complicada la cicatrització, 

m’esperava més mal i recordo que vaig anar molt espantada, però després vaig 

veure que no era per tant i que, en el meu cas, l’endemà no vaig tenir cap problema.   

 

- Com reaccionava la gent quan anaves als llocs públics (platja, metge, de 

compres,...)? Li donaves importància? 

 

- Al principi quan anava poc tatuada la gent no em mirava de cap manera, però quan 

ja vaig començar a anar més tatuada la gent et mira, no sé el que pensen, però et 

miren molt. De fet, tinc una anècdota, i és que un dia mentre estava al supermercat i 

hi havia una porta corredissa, jo anava a passar i una dona que venia per l’altre 

costat  es va quedar mirant-me fixament i la pobra es va “menjar” la porta. Es va fer 

força mal així que vaig anar a ajudar-la, i em va dir: Ai! És què m’he quedat mirant 

els teus tatuatges i no he vist la porta! (La Lara ho explica rient)  

 

Jo perquè ella m’ho diu (mira a la seva companya i riuen), no els veig, no els miro, 

però sí que ella (la seva companya) i altres amigues m’ho diuen: Ostres la gent et 

mira molt, i sobretot a l’estiu.  

 

Un home tatuat no “impressiona tant”, però una noia totalment tatuada crida més 

l’atenció, no sé si per bo o per dolent, però m’importa ben poc. 

 

- Com van reaccionar els teus familiars i amics més propers quan van veure 

que a poc a poc anaves tatuant tot el teu cos? I ara que estan veient com vas 

acomiadant-te d’ells? 

 

- Molt malament, sobretot la meva mare, el meu pare ja ho ha acceptat, però ella 

encara no ho ha superat, ho té molt creuat, és superior a ella. De fet, es va passar 

mesos plorant, una reacció molt exagerada, i si fos per ella,  me’ls eliminaria tots, 

però jo només vull eliminar els de les mans. 
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I la dels meus companys, doncs n’hi ha hagut molts que han decidit deixar de ser-

ho, com la que va ser la meva millor amiga durant 8 anys que em va dir: és que ja 

no em veig anant amb tu pel carrer.  

 

Vaig perdre amics, però també en vaig guanyar d’altres. És una cosa que no m’ha 

traumatitzat, són etapes de la vida i ja està. Aquesta amiga em va dir que ja no volia 

presentar-me a altre gent i després ja no em va parlar més. Així com ella va 

reaccionar d’aquesta manera, altres amics no li van donar importància. 

 

- Mitjançant quin mètode estàs eliminant els tatuatges? Creus que és eficient 

al 100%, o no tant com t’imaginaves? 

 

- Mitjançant el làser. No tant, és molt lent i molt dolorós, personalment fa 10 vegades 

més mal que tatuar-te. És cert que depèn de cadascú, de cada sistema 

immunològic, de la tinta, de la pell, depèn de molts factors però, a part, cada sessió 

val molts diners i és molt dolorosa. 

 

- Quina ha sigut per a tu, la zona del cos més dolorosa a l’hora de tatuar-te? 

 

- Depèn de cadascú i del tatuador, però la pitjor que recordo és la zona de la pelvis. 

Normalment, les zones que tenim menys exposades i on l’ós està més a prop, són 

les zones més sensibles i les que fan més mal. 

 

- Donaries una oportunitat a algún amic/ga teu per a tatuar-te?  

 

- Sí, bé, ja m’ho han fet! I fins i tot m’he tatuat jo mateixa!  

 

- Sí? I com ho has viscut? 

 

- Doncs vaig fer un dibuix molt bonic i com que tenia una màquina de tatuar, vaig 

pensar, i perquè no? Però tatuar-se a un mateix és difícil, perquè et fa mal i te’n fa 

més del que t’hauria de fer i llavors et tatues pitjor. De la mateixa manera, tenia un 

amic que tatuava amb agulla i li vaig deixar una part de la cuixa per a tatuar-la.  
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El que passa és que són lletjos, el record no, però el dibuix sí, i què passa llavors? 

Que no els llueixes, i si pogués els cobriria, sobretot el que em vaig fer jo, però ja 

me’ls vaig fer a les cames que és una zona que normalment porto coberta i així 

tampoc es veuen. 

 

- Abans has mencionat que t’havies mudat, això vol dir que t’has tatuat en un 

altre país? Si és així, creus que els tatuadors d’allà són millors o pitjors que 

els tatuadors d’aquí? 

 

- Doncs sí. Vaig estar vivint 12 anys a França i la major part dels tatuatges són 

d’allà, menys dos que em vaig fer aquí. 

 

Crec que hi ha de tot, has de trobat el que més s’adapti al que tu estàs buscant i, a 

vegades, val més la pena pagar una mica més per un bon tatuador i que et facin un 

bon tatuatge, que no pas pagar poc i que et facin un “bunyol”. En el meu cas, em 

van fer un “esguerro” a la panxa, no pel disseny del dibuix, sinó pel tatuador, que va 

fer tanta pressió, que em va acabar causant un hematoma i se’m va quedar tot 

l'estómac morat.  

 

El tatuatge en trobar-se en aquestes circumstàncies va cicatritzar malament, amb 

volum, i quan l’hematoma va marxar, el tatuatge va quedar borrós. Aquest tatuador 

era el típic de les parades del costat de la platja i com que ja no els tornaràs a veure 

mai més, ells no se’n fan càrrec. 

 

- Quin consell donaries a una persona que es vol tatuar? I a una que vol fer-se 

un cover o eliminar-se un tatuatge? 

 

- A una persona que es vol tatuar, en primer lloc li diria que es pensés bé el tatuatge 

que vol fer-se, perquè després per treure-te'l és molt “fotut”, i si no se’l vol treure, se 

l’haurà de cobrir. Així que jo aconsellaria que es tatuessin on volguessin però que 

deixessin les zones més visibles com les mans i la cara, lliures. L’ideal és que amb 

una samarreta de màniga curta no se’t vegi res. Si el tatuatge no li agrada, abans 

d’eliminar-se’l, jo em faria un cover en lloc del làser, perquè no és tan lent i és 

menys dolorós. 



 

 
 

 


