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RESUM 

Aquest treball proposa una genealogia de les teories feministes més rellevants des de 

Simone de Beauvoir i El Segon Sexe fins a Judith Butler i la seva formulació de la teoria 

de la performativitat. L’objectiu és el d’investigar les diferents concepcions que les 

filosofes feministes han anat mantenint sobre la dona, el sexe i el gènere. A través del 

treball intentarem aproximar-nos a què és realment la dona i intentarem respondre si és 

cert que s’hi esdevé, o per el contrari, només és una il·lusió. 

ABSTRACT 

This research project aims to do a genealogy of the most relevant feminist theories from 

Simone de Beauvoir and The Second Sex up until Judith Butler’s formulation of the 

performativity theory. Our objective is to follow the different conceptions of woman, sex 

and gender, that our most recent feminist philosophers have undertaken. Through this 

text we will try to approach to the question of what is really a woman, and answer if one 

becomes it, or just the opposite, if it is only an illusion. 
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I. INTRODUCCIÓ  

Devenir-femme: El concepte de la dona des de Simone de Beauvoir neix després de la 

lectura d’El Segon Sexe de Simone de Beauvoir durant els meus últims anys de 

secundària. Aquest llibre va encetar en mi un interès pel feminisme i, conseqüentment, 

tot un seguit de preguntes que com a dona tenia la necessitat d’investigar i donar 

resposta.  

En aquest viatge d’investigació i coneixament d’una mateixa, he intentat trobar la 

resposta a les qüestions que giren al voltat de la naturalesa de la dona, els mites, 

afirmacions i tòpics que han anat sedimentant en la nostra cultura i que, a partir de 

Simone de Beauvoir, comencen a desmentir-se. 

Així doncs, aquest treball s’ocuparà de seguir la línia de desmitificació de la dona, 

començant per Simone de Beauvoir i arribant finalment a la contemporanietat, a través 

de diferents teories que hagin servit per a fer-ho possible. 

De Beauvoir i la seva obra mestra, El Segon Sexe, seran tractats i esmentats al llarg de 

tot el treball: aquests estan considerats entre els més importants referents dins de l’àmbit 

feminista, i per descomptat, filosòfic.  

Entre les línies d’aquesta gran obra hi trobem la que serà una de les frases més rellevants 

de tot el pensament feminista, convertida quasi en un eslògan: “no es neix dona, s’hi 

esdevé” [on ne naît pas femme, on le devien]. Amb aquesta, Simone de Beauvoir consagra la 

idea que la dona és producte d’un seguit de discursos culturals i socials, entre d’altres, i 

no pas una categoria natural i fixa, però no negarà que és una realitat. Així doncs, 

formularà una teoria sobre si hi ha relació entre el sexe i el gènere, o si són conceptes 

ben diferents i no relacionables. Intentarà  mostrar com les dones, a causa dels discursos 

imperants del patriarcat, acaben esdevenint “la dona”, una categoria identitària plena de 

prejudicis naturalitzats. Però, és així? S’esdevé dona irrevocablement?  
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Aquest treball pretén trobar una resposta a aquesta qüestió, i per fer-ho ens ajudarem 

d’aquelles figures que neixen de Simone de Beauvoir, que han llegit El Segon Sexe, que 

s’han meravellat amb ell i que, amb el temps l’han arribat a discutir i a criticar. Aquesta 

discussió per a crear noves idees, com anirem veient de mica en mica, ens obrirà les 

portes a una nova concepció de les categories de gènere. Veurem l’intent de les 

sucessores teòriques de Simone de Beauvoir per construir un nou gènere fora dels 

convencionalismes i amb l’objectiu d’acabar amb la relació binària entre home i dona, 

que indiscutiblement ens porta a una submissió femenina. Entre aquestes trobarem les 

teories que actualment lideren el panorama del feminisme més avantguardista. Així 

doncs, a partir de la lectura de filòsofes com Monique Wittig, Judith Butler, Donna 

Haraway, Beatriz Preciado (entre d’altres), d’entendre-les i analitzar-les intentarem trobar 

una bona resposta a la infinita discussió pel tema de la dona i la seva controvertida 

essència i existència.  

Aquesta part teòrica i de recerca haurà recorregut les qüestions del feminisme des 

dels anys quaranta fins gairebé els nostres dies, la qual cosa ens ajudarà a entendre 

l’apartat pràctic de Devenir-femme: El concepte de la dona des de Simone de Beauvoir. Aquest 

consisteix en una completa anàlisi de la popular sèrie televisiva, Mad Men. La sèrie feta el 

2007, retrata les problemàtiques d’un jove publicista dels anys cinquanta. Els creadors de 

la sèrie han volgut afegir, a la reconstrucció històrica, tensions, polítiques i de gènere, en 

l’estètica i producció de la sèrie: aquestes qüestions, entre d’altres, seran les que ens 

ocuparan més durant la nostra anàlisi.   

L’anàlisi es farà a partir de la lectura de Laura Mulvey, teòrica de cinema i feminista, i 

John Berger, crític d’art i escriptor. L’objectiu principal d’aquesta anàlisi és aplicar les 

teories de Mulvey i Berger a aquesta sèrie televisiva, des d’un punt de vista feminista. 

Veurem com els mecanismes narratius que són utilitzats en la majoria de produccions 

cinematogràfiques i audiovisuals de manera subtil s’empleen per satisfer a l’espectador 

masculí, convertint a la dona en un objecte de plaer sense més matisos, i reduint-la a un 
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simple entreteniment per l’home. La nostra tesi, però, serà veure com aquests 

mecanismes són utilitzats paròdicament, resultant així en una crítica en favor de l’agenda 

feminista. 

El treball està escrit amb la il·lusió que algun dia, no molt llunyà, el que ara són 

brillants tesis siguin realitats socials i quotidianes, confiant en què la difusió d’idees com 

les explicades en el treball aconsegueixi, per fi, una aplicació contundent en tots els 

àmbits on la dona segueix sent demonitzada, idealitzada i víctima de múltiples mites que 

la mantenen en una posició d’alteritat i inferioritat. 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II. CONTEXT  

 
 Ens és impossible entendre les discussions i problemàtiques del feminisme actual 

sense entendre els qüestionaments que es van originar durant la Segona Onada 

Feminista. En el si d’aquestes discussions hi ha les idees que va formular, principalment 

Simone de Beauvoir, i d’altres filosofes contemporànies a ella com varen ser Betty 

Friedan i Monique Wittig. Per entendre millor el seu pensament ens cal posar-lo en el 

context polític, econòmic i social del moment. En aquest apartat intentarem veure com 

després de la Segona Guerra Mundial hi va haver un canvi ens els àmbits del capitalisme, 

la política i la gestió de la vida quotidiana.  

El segle XIX és el segle en què es formula la “teoria de les dues esferes”: l’esfera 

pública i l’esfera privada. Aquesta teoria neix arran de la vida quotidiana burgesa, la qual 

estava fortament marcada per les nocions d’allò que era pròpiament masculí, i allò que 

era pròpiament femení. Així doncs, s’arribà a què l’espai exterior, públic i polític fos 

característic de la masculinitat, mentre que els camps reservats a la feminitat eren aquells 

que passaven desapercebuts, que eren menys transcendentals: l’espai privat (la llar, 

etcètera). Dos mons completament diferents.  

  Durant el segle XIX, i com es fa palès en aquesta imatge de l’època,  

       la dona es limitava al seu paper de mare (i també d’esposa). 
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Aquesta estructura social va anar funcionant durant anys essent poc o quasi gens 

qüestionada per la societat. No obstant, a finals del segle XIX, les dones van començar a 

mobilitzar-se i a exigir, per exemple el dret a vot, a reclamar condicions i salaris en les 

fàbriques igual que les dels homes, etc… Durant aquesta Primera Onada , a finals del 1

segle XIX i principis del XX, l’activisme feminista va aconseguir grans fites. La més 

important va ser el dret a vot. L’any 1920 a Estats Units es va permetre el sufragi femení. 

La majoria d’estats europeus ho van fer pels mateixos volts (amb l’excepció de Finlàndia, 

primer país europeu en acceptar el sufragi femení l’any 1907): A Polònia el 1917, a la 

República de Weimar el 1918, a Holanda el 1919,  a la Gran Bretanya el 1928, a Espanya 

el 1931, etcètera. Això suposava un petit canvi social en la història de les dones: la seva 

veu ja podia ser escoltada.          

 Històricament el feminisme s’ha organitzat a partir de les anomenades “onades de feminisme”. Cada onada té 1

uns objectius i una agenda política diferent. Fins als nostres dies es considera que hi ha tres onades. La Primera 
Onada sorgiria amb l’aparició del sufragisme i s’acabaria als anys quaranta. La Segona continuaria fins els anys 
vuitanta,  i a partir d’aquest moment neix la Tercera i actual Onada Feminista. 
   10



                 !           !  

     Les anomenades sufragistes reclamaven el seu dret a vot i a tenir veu pública.  

No obstant aquestes nocions “d’exterior” i “interior”, com les categories de 

“masculinitat” i “feminitat”, es van començar a complicar durant la Segona Guerra 

Mundial en dos àmbits: en el canvi de rol de les dones i en l’obertura de les pràctiques 

sexuals en fer-se publiques les primeres manifestacions homosexuals.   

Així doncs, per una banda, com diu Beatriz Preciado:  

“La Segona Guerra Mundial [va] suposar una reordenació dels espais de 

gènere: la cèl·lula familiar, encapçalada pel pare treballador, [es va veure] 

dislocada per la intensa necessitat de soldats i l’allistament massiu d’homes. 

Les dones s’havien integrat encara amb més força en la vida pública i el treball 

productiu fora de l’esfera domèstica”  i per l’altra: “l’exèrcit americà i les 2

violentes mesures d’estigmatització de l’homosexualitat , van fer que fos 3

considerada un “problema nacional”.  

Entre 1941 i 1945, més de 9.000 homes i dones americans van ser diagnosticats 

 PRECIADO, Beatriz. Pornotopía. Barcelona: Anagrama, 2010. pp. 35.2

 Simultàniament, Durant aquest anys, sobretot les tres primeres dècades del segle XX, van aparèixer a la vegada 3
els primers moviments pels drets dels homosexuals als Estats Units.
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com “homosexuals” i sotmesos a cures psiquiàtriques i/o considerats no aptes 

pel servei militar” .  4

Aquests exemples ens mostren com les categories de feminitat (associades a la dona) i els 

seus atributs (renúncia a l’acció, negació de veu pública o rellevància política, 

domesticació, etcètera) començaven a no cassar amb les pràctiques del moment; i com, 

alhora, els homes (associats a la masculinitat) deixaven de ser els caps de família i 

portadors dels recursos econòmics, a més d’associar-se única i exclusivament a 

l’heterosexualitat. 

 A més d’haver-se problematitzat, com hem vist, les pràctiques associades als 

homes i a les dones, una de les altres complicacions per la noció de masculinitat i 

feminitat va ser la invenció de noves tècniques de modificació hormonal i quirúrgica, les 

quals assatjaven la concepció hegemònica de la morfologia associada al cos típic de  

cadascun dels sexes. Aquestes complicacions van donar lloc al llançament de la noció de 

gènere l’any 1955 per John Money i els seus socis. Aquesta mateixa tecnologia va fer 

aparèixer uns estrictes protocols de tractament dels anomenats “bebès intersexuals”, la 

invenció de la píndola anticonceptiva, i les primeres operacions de canvi de sexe. 

Preciado explica que l’any 1953, el soldat americà George W. Jorgesen es va transformar 

en Christine Jorgesen. El seu canvi de sexe esdevindrà objecte de seguiment mediàtic. 

Així doncs, “aquell capitalisme de guerra i producció va començar a mutar cap a un 

model de consum i d’informació del cos” . El cos, la sexualitat, el sexe i el plaer es 5

converteixen en un producte. El sexe i la privacitat domèstica que un dia havien estat 

sòlids i íntims, començaven llavors a escampar-se en l’aire.  

 Op. cit. pp. 35-36.4

 Ibid.5
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 És comprensible, doncs, que tots aquests fets comportessin una redefinició de les 

tradicionals fronteres de gènere, així com els límits entre allò privat i allò públic.  

En aquest context confús i canviant, la tornada a casa dels soldats, no va ser un simple 

procés de “re-domesticació”, sinó, com anomena Preciado, més aviat un desplaçament 

sense retorn: “El soldat heterosexual es trobava inadaptat en aquella estructura familiar 

nova. No esdevé la complementària parella de la dona heterosexual, sinó més aviat el seu 

rival” . Allò domèstic, de cop i volta, s’havia tornat estrany, les tradicions eren 6

qüestionades o rebutjades, fins i tot. L’heterosexualitat havia entrat en guerra, ja que els 

rols que l’home coneixia abans d’embarcar-se a la guerra s’havien desdibuixat 

completament.   

Va ser aquesta crisi de les tradicions i de les institucions tradicionals (com la 

família, la més preuada), la que va portar durant la Guerra Freda a prendre un seguit de 

mesures per recuperar l’estabilitat de la família blanca heterosexual. Per aquesta raó 

s’inicià una persecució acarnissada dels homosexuals. L’anomenada Caça de Bruixes, el 

maccarthisme, la Red Scare, declarava a tot homosexual “enemic de la nació”. Així doncs, 

l’Estat va començar a utilitzar els seus instruments d’espionatge, vigilància i tortura 

contra els seus propis ciutadans, el que comportà una sistemàtica destrucció dels drets 

civils. Es pren el cos, el gènere i la sexualitat com expressions literals de fidelitat 

nacional.  

A la vegada que s’efectuen aquestes polítiques, es patrocina també des de l’Estat la 

perfecta mestressa de casa i el pare treballador, que són dissenyats com els models de 

gènere que reterritorialitzaran els antics espais i pràctiques heterosexuals. 

      

 Op. cit. p. 376
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       L’Estat patrocinava els models de gènere ben considerats, la mestressa de casa, el pare treballador, com la  

  perfecta família blanca heterosexual o l’educació dels nens i les nenes en els rols tradicionals.  

És en aquests anys, durant la Guerra Freda, quan també s’imposa el règim de la casa 

suburbana. No només per por a un atac nuclear sobre les grans metròpolis. El règim de 

la casa suburbana és també, en paraules de Preciado “la traducció de les premisses de 

redefinició de la masculinitat i la feminitat, i de retruc de l’heterosexualitat”. McCarthy es 

va proposar una purificació sexual, racial i ideològica, que d’alguna manera ja es va 

començar a dur a terme durant el final de la Segona Guerra Mundial gràcies a dos factors 

importants. El primer, quan l’Estat es va proposar de retornar al món laboral als veterans 

de guerra i retirar a les dones. Un altre, que va jugar un paper molt important, fou la 

construcció d’autopistes interestatals, que van jugar un paper crucial en el 

desenvolupament de les comunitats suburbanes i els centres urbans.  

Les oposicions socials i polítiques estructuraven la ciutat, amb una relació de termes 

oposats: les àrees suburbanes (cases apartades del centre de la ciutat) i les àrees 

residencials a prop del lloc treball. A més a més també es dividien en termes de classe i 

raça: classe mitjana blanca, classe baixa negra.  
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L’auge de la casa suburbana-centre produïa una segregació de gènere i racial molt més 

violenta que la del segle XIX. Mentre els homes conduïen per les meravelloses autopistes 

rumb els seus llocs de treball, les dones quedaven clausurades en les enormes 

urbanitzacions al càrrec de la llar i el servei familiar.  

L’època de postguerra es podria caracteritzar, com diu Preciado com “una època de 

redefinició i consolidació d’un nou conjunt de normes de gènere i sexuals”  que 7

aconseguiran mantenir-se fins als nostres dies. 

 Op. cit. p. 407
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III. SIMONE DE BEAUVOIR  

3.1 El Segon Sexe  

3.1.1. Context i motivacions 

 Si bé en el segon capítol d’aquest treball hem parlat del context socio-polític i 

l’estat de les qüestions de gènere del moment, trobem necessari posar en context l’obra 

magna de Simone de Beauvoir El segon Sexe, publicada l’any 1949. Malgrat la 

contemporaneïtat de les idees de Simone de Beauvoir, no hem d’oblidar que El Segon 

Sexe es va començar a escriure un any després del final de la Segona Guerra Mundial 

(1939-1945).  

 Abans de parlar de la situació de la dona francesa durant la Segona Guerra 

Mundial, cal recordar que no va ser fins l’any 1944 (sis anys abans de la publicació d'El 

Segon Sexe) que les dones van poder votar. És estrany si tenim en compte que, per 

exemple, a la Gran Bretanya el sufragi femení fou acceptat l’any 1918, a Estats Units el 

1920, a Noruega el 1913, etcètera. I com és que a França, país bressol de la democràcia i 

la llibertat, com també del sorgiment de les primeres idees feministes, no va ser fins a 

meitat del segle XX?   

 Aquest retard es pot explicar per diversos factors: fins a mitjans del segle XX a 

França hi havia establerta una política pronatalista que durant anys va ser recolzada pels 

principals partits polítics, fins i tot comunistes i socialistes, per tal de salvaguardar els 

interessos i la prosperitat de la República. L’objectiu era augmentar la natalitat i fer front 

a una important crisi de despoblament, molt preocupant des del temps de la Primera 

Guerra Mundial. La dona era destinada a la reproducció i aïllada de la política, la vida 

pública i laboral. Evidentment, doncs, els mètodes anticonceptius i l’avortament eren 
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completament il·legals. Els valors de feminitat i maternitat eren exaltats, tot exercint una 

forta pressió social sobre les dones per  tal que aquestes s’ajustessin als rols tradicionals.  

Durant la Segona Guerra Mundial, la França lliure (França de Vichy), amb la seva 

col·laboració amb el règim nazi va prendre mesures encara més estrictes. Per començar, 

es van despatxar a totes les dones que treballaven i eren casades. Les dones que no 

tenien fills i/o no es casaven eren fortament demonitzades, mentre s’adoptaven unes 

polítiques que reduïen a les dones a simples esposes i mares.  

A conseqüència d’un panorama com aquell, es vam començar a fer esforços des 

d’uns sectors de la política i la filosofia per pal·liar aquella situació tan deliberadament 

injusta.  

La Segona Onada Feminista, amb tota la reflexió de l’Existencialisme i la Fenomenologia, 

n’és un clar exemple. Capdavantant aquesta Segona Onada trobem les idees de Simone 

de Beauvoir recollides bàsicament en els dos volums d'El Segon Sexe. 

Simone de Beauvoir va emprendre un rigorós estudi multidisciplinari sobre la concepció 

de la dona al llarg de la història del coneixement occidental. Aquest emprava les eines 

dels marcs teòrics de la biologia, l’antropologia, la fisiologia, la psicoanàlisi i finalment, el 

materialisme històric de Marx. Alhora trobarem àmplies influències i referències tant a 

l’Existencialisme de Sartre i Heidegger, com a la Fenomenologia de Merleau Ponty.  

Un dels temes principals de reflexió durant aquells anys, com és comprensible, era 

la naturalesa i essència humana. El sotrac que va significar l’Holocaust als conceptes de 

Déu, llibertat, vida, home, etcètera, va fer necessària la revisió, no sols d’aquests 

conceptes, sinó de totes les estructures de pensament de la filosofia occidental.  

El concepte de la dona (i més àmpliament, la diferència sexual) també es va veure 

revisat en les seves vessants filosòfiques però, sobretot, polítiques.  

Partint de molt a prop de les afirmacions polítiques sartreianes i camussianes trobem la 
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frase de L’ètica de l’ambigüitat que revisarà el concepte de llibertat de l’home i que més 

endavant  posarà èmfasi en l’extensió d’aquesta a la dona: “desitjar-se a un mateix lliure és 

alhora desitjar a l’altre lliure” . 8

Així doncs, de la reflexió del moment de Beauvoir pren aquesta llibertat com a última 

condició de l’ésser humà i a través de les seves investigacions conclou que cap diferència 

biològica o fisiològica entre la dona i l’home justifica l’opressió de la dona i el seu rol 

tradicional com a ciutadà de segona en la societat patriarcal.  

Si bé algunes pensadores feministes de la Segona Onada van llegir el text com una 

afirmació de la total igualtat fisiològica i política de la dona i l’home, de Beauvoir 

emfasitza que en cap cas la dona ha de lluitar per aconseguir el rol de l’home, sinó que 

acceptant les diferències fundacionals de cadascú s’haurà de trobar un equilibri 

purament en el terreny polític.  9

Així doncs, l’escomesa amb El Segon Sexe consistia a rastrejar aquells discursos 

que atribuïen un component polític de manera il·legítima als fets objectius de la 

diferenciació sexual. I en la darrera part de l’obra proposar pràctiques per tal que la vida 

en l’esfera privada i sobretot la pública deixés de regular-se per aquells injustos i 

empíricament injustificats prejudicis.  

3.2.2 Idees principals 

 Tenint en compte els objectius globals de l’escriptura d'El Segon Sexe, Simone de 

Beauvoir decideix escriure dos volums diferenciats per tal de sostenir la seva tesi.  

El primer volum intitulat Fets i mites recollirà i/o desmentirà els múltiples arguments i 

evidències empíriques que a través de la biologia, la fisiologia, la psicoanàlisi o 

 DE BEAUVOIR, Simone. Ethics of Ambiguity. Nova York: Citadel Press, 1994. p. 73.8

 Com bé ho va dir Andrea Dworkin a La nostra sang (1976): “Un acord per la igualtat sexual amb els mascles… és un 9

acord per esdevenir el ric envers el pobre, el violador en comptes del violat, l ’assassí en comptes de l ’assassinat. El que us vull 
demanar és que feu un acord diferent – un acord per acabar amb el sistema d’opressió que s’anomena patriarcat.”
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l’antropologia han perllongat la dominació de la dona. En última instància de Beauvoir 

no  pretén deslegitimitzar els esmenats marcs teòrics, sinó reconèixer les veritats 

objectives que cadascun aporta a la diferenciació sexual, desvinculant-los d’un posterior 

judici de valor. 

Serà en el segon volum, L’experiència viscuda, on de Beauvoir intentarà restrajar el 

transcurs de la vida d’una dona des de la infantesa fins a la vellesa, per tal de demostrar 

com en aquell moment encara s’inculcaven des de ben petits els rols sexualment ben 

diferenciats.  

 Seguidament, intentarem sintetitzar les idees principals que apareixen en ambdós 

volums de l’obra cabdal del feminisme de mitjans del segle XX. Per tal de fer-ho ens 

ajudarem de diverses fonts siguin les primàries, siguin d’altres secundàries.  

Una de les comentaristes de l’obra de Simone de Beauvoir és Ursula Tidd, de la qual 

prenem el punt de partida. Tidd postula que el Segon Sexe es basa en dues idees 

fonamentals que de Beauvoir anirà desenvolupant a través de múltiples arguments. 

Aquestes idees rectores són: (1) la dona com a l’Altre absolut, i (2) la feminitat com a 

constructe.  

La feminitat com a constructe 

 La cita més important de tota l’obra de Simone de Beauvoir és la que resumeix a 

la perfecció la qüestió de la feminitat com a constructe cultural: “Hom no neix dona, s’hi 

esdevé” .  10

Amb aquesta frase de Beauvoir, seguint el precepte existencialista on “l’existència 

precedeix l’essència” , intenta desmentir el que s’ha anomenat “l’etern femení”. Aquest 11

respon a la construcció històrica del concepte de feminitat per part dels mecanismes 

 DE BEAUVOIR, Simone. El segundo sexo. Buenos Aires: Siglo XX, 1987. p. 246. 10

 FRAISSE, Geneviève. El privilegio de Simone de Beauvoir. Buenos Aires: Leviatán, 2009. p. 40.11
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mitopoiètics com ho són la literatura, la televisió i el cinema, a més dels discursos 

científics, filosòfics i polítics. La feminitat s’ha associat tradicionalment a l’essència de la 

dona, i els seus atributs són qualitats com la inferioritat, l’amabilitat i el sentimentalisme, 

entre moltes d’altres. Però els pitjors atributs són la qualitat innata i fixa de la feminitat 

en la dona. D’aquí, que sigui en aquesta època quan es comença a fer la distinció entre 

les paraules “femella” i “femení”. La primera es refereix al sexe biològic i la segona a un 

rol de gènere social.  

Molts comentaristes han fet notar la influència de Merleau Ponty en la formulació 

que hem citat anteriorment. En el text fonamental de la fenomenologia, La fenomenologia 

de la percepció (1945), escrit quatre anys abans de la publicació d'El Segon Sexe, Ponty 

afirma: 

“Tot és contingència en l’home, en el sentit que aquesta manera 

humana d’existir no la garantieix, a tot ésser humà, cap essència que 

aquest hauria rebut al seu naixement i que constantment ha de refer-se 

en ell a través dels atzars del cos objectiu. L’home és una idea històrica, 

no una espècie natural” . 12

De la mateixa manera que Merleau Ponty, de Beauvoir emfasitza el cos com la única 

realitat objectiva. La fenomenologia a diferència de l’existencialisme sartreià, que 

subordina el cos i l’experiència a la consciència, veu el cos com “l’expressió de la nostra 

relació amb el món [interior i exterior] i constitueix el punt on assumim la nostra 

subjectivitat al món” . En resum, serà la vivència corporal de cada subjecte el que el farà 13

adoptar una identitat generitzada: d’home, de dona, etcètera. 

 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenología de la percepción. Barcelona: Ed. Península, 1975. p. 185.12

 TIDD, Ursula. Simone de Beauvoir.  Nova York: Routledge, 2004. p. 58..13
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 No obstant, no tots els corrents de pensament principals d’aquella època tenien 

una base tan poc perversa com la fenomenologia: la psicoanàlisi, per exemple, corria el 

perill d’apropar-se a alguna postura sexista, o si més no propiciava que les lectures 

superficials ho fossin. La crítica de Simone de Beauvoir és una de les més importants 

fins a l’època a la psicoanàlisi, ja que acceptava la premissa bàsica d’aquest, és a dir, que 

existeix l’inconscient, però rebutjava la manera d’explicar el funcionament d’aquest per 

part de la teoria freudiana. 

La crítica que de Beauvoir fa de Freud és a la seva teoria del desenvolupament 

psicosexual: no tant perquè els supòsits d’aquest fossin falsos, sinó perquè tota la teoria 

parteix del punt de vista del nen, la qual cosa deixa en veritat relativa les qüestions de la 

sexualitat femenina. Josep Casals a Afinitats Vieneses ho posa d’aquesta manera: “Freud 

(…) elabora una teoria del desenvolupament del Jo que es presenta com a universal però 

que pren el sexe masculí com a únic referent: la dona és l’altre, allò del que no se’n 

parla” . El que seria una deficiència en la teoria psicoanalítica per la manca de referents 14

i profunditat de Freud, es pren (o es pot prendre) com un argument per la inferioritat de 

la dona. En aquest sentit, la crítica de Simone de Beauvoir serà una de les més lúcides 

fins quasi bé l’aparició de grans figures com Julia Kristeva, Luce Irigaray o la mateixa 

Judith Butler.  

 En un món ideal, aquestes discussions estarien únicament en el pla de la teoria, 

però malauradament incideixen molt en la pràctica quotidiana. En el segon volum d'El 

Segon Sexe trobem com el mite de “l’etern femení” no només es construeix sinó que es 

prolonga en la vida de les dones.  

 CASALS, Josep. Afinidades vienesas. Sujeto, lenguaje, arte. Barcelona: Anagrama, 2003. p.15014
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Un dels exemples d’aquesta aplicació pràctica dels supòsits de l’etern femení, ens el dóna 

Ursula Tidd que ens recorda que, com diu la fenomenologia, la nostra relació amb l’espai 

expandeix la nostra capacitat de transcendència subjectiva, i ens alarma que: 

“Abans que la pubertat transformi el cos de la nena, se la desencoratja a 

assumir la seva fiscalitat i apropiació de l’espai en el món, en canvi els 

nois se’ls encoratja a ser més actius a l’hora d’habitar l’espai físic: 

escalant arbres i participant en “hobbies” o esports agressius o 

sorollosos. D’aquesta manera la presa d’una identitat de gènere 

comporta una [molt específica] experiència espacial generitzada.” 

No només l’experiència subjectiva de la dona es veu minada, sinó que en termes de 

posició sociopolítica també té vies limitades. De Beauvoir escriu: 

 “El fet que determina la condició actual de la dona es l’obstinada 

supervivència de les tradicions més antigues en la nova civilització que 

s’està esbossant. (…) La veritat és que la seva situació manca d’equilibri, 

i per aquesta raó li resulta molt difícil adaptar-se a ella. S’obren a les 

dones les portes de les fàbriques, les oficines, les Facultats; però es 

continua considerant que el matrimoni és per elles una de les carreres 

més honorables, una carrera que les dispensa de tota altra participació 

en la vida col·lectiva. (…) Els pares encara eduquen a la filla amb vistes 

al matrimoni més que propicien el seu desenvolupament personal, i la 

filla veu en això tants avantatges, que arriba a desitjar-ho ella mateixa; 

resulta així que, sovint, està menys especialitzada, menys sòlidament 

formada que els seus germans, s’entrega menys totalment a  la seva 

professió; d’aquesta manera, se la condemna a romandre inferior; i el 
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cercle viciós es tanca: aquesta inferioritat  reforça  el seu desig de trobar 

marit” . 15

En el sistema patriarcal la inferioritat femenina troba la seva solució en el casament o en 

la maternitat (objectiu últim de la dona en la societat occidental). Aquest és el destí de la 

dona si s’accepta la seva inferioritat física, des de la biologia i la fisiologia, o la seva 

constant voluntat de reparació/obtenció del significat fàl·lic en un home o el seu fill, per 

citar els dos exemples de discursos més clars. Contràriament al que algunes 

comentaristes han volgut llegir,  l’enemic principal de la dona no és l’heterosexualitat 

segons Simone de Beauvoir. En una brillant part d'El Segon Sexe, Simone de Beauvoir 

s’avança a la formulació de Jacques Lacan sobre la relació sexual :  16

“En l’amor, la tendresa, la sensualitat, (…) la asimetria de l’erotisme 

mascle i femella crea problemes insolubles. (…) Aquests problemes 

podrien acabar fàcilment si la dona percebés en l’home desig i respecte 

al mateix temps; si ell la cobdícia en la seva carn, sense deixar de 

reconèixer la seva llibertat (…) la seva integritat roman intocada (…) [i] 

roman lliure en la submissió en què consent. Llavors, els amants poden 

conèixer, cadascú a la seva manera, un gaudi comú” . 17

Tampoc la maternitat és una solució o un enemic. Si bé és un dels supòsits de l’etern 

femení, de Beauvoir al capítol “La mare” del segon volum del llibre ens demostra que no 

existeix “«l’instint» maternal: en cap cas és aplicable aquest vocable a l’espècie humana. 

 DE BEAUVOIR, Simone. El segundo sexo. Buenos Aires: Siglo XX, 1987. pp. 158-60.15

 Veure el Seminari XVII sobre la famosa formulació “il n’y a pas de rapport sexuel”.16

 Opus cit. p. 409. 17
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L’actitud de la mare serà definida pel conjunt de la seva situació i per la manera en com 

l’assumeix”  .  18

 En resum, hem vist com Simone de Beauvoir desmenteix els mites d’inferioritat 

física i de capacitats intel·lectuals, que formen aquest constructe cultural que anomenem 

“la dona”. Les conseqüències en l’àmbit de la quotidianitat són més que notables, per la 

qual cosa de Beauvoir pretén canviar la situació essent crítica amb els discursos científics 

i psicoanalítics sense demonitzar-los. Tampoc pretén rebutjar el matrimoni, 

l’heterosexualitat o la maternitat. Com s’ha dit més amunt, l’objectiu d'El Segon Sexe no 

és destruir aquelles institucions sinó desposseir-les de les qualitats de natural i intrínsec 

a la dona i a l’home.  

La dona com l’Altre  

La segona idea troncal d'El Segon Sexe és la de què la dona, en relació amb l’home 

és considerada l’Altre. Si anteriorment hem parlat del que és l’etern femení i el que 

comporta políticament en la dona, la segona tesis important formulada per de Beauvoir 

ens explica la manera en com la femella esdevé “la dona”, l’Altre.  

 Simone de Beauvoir explica que la consciència humana té l’original categoria del 

jo/nosaltres i, conseqüentment, del concepte de l’Altre. Des del principi dels temps, la 

convivència entre els grups d’humans va portar a definir un subjecte universal i un altre: 

l’home es definiria com a subjecte essencial de l’espècie, i la dona com a altre inessencial.  

Durant la prehistòria la guerra i la caça eren l’activitat humana per excel·lència. Les 

diferències entre homes i dones es feren palpables, ja que l’organització de la vida 

primitiva girava entorn de les capacitats físiques de cada individu a l’hora d’aconseguir 

menjar o defensar-se de possibles atacs. En paraules de Simone de Beauvoir:  

 Opus cit. p. 591.18
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“La pitjor maledicció que pesa sobre la dona és estar exclosa d'aquestes 

expedicions guerreres: doncs no és donant la vida, sinó arriscant-la, com 

l’home s'eleva sobre l'animal: per això la humanitat acorda superioritat 

al sexe que mata, no al que engendra” . 19

Aquí trobem, a més, la raó per la qual les dones es fan còmplices de la seva pròpia 

dominació: elles són conscients que el més específicament humà rau en la construcció de 

la cultura, tasca de la qual s’ocupa l’home. En crear estris, eines, valors, ell inventa i 

“modela el futur”: en proclamar la seva sobirania, la seva supremacia sobre la dona, 

l'home rep el suport de la dona mateixa, per a qui l'existència també és el més important, 

per més que se li hagi impedit accedir a la transcendència necessària per a afirmar-se 

com existent:  

“Tenim allà la clau de tot el misteri... La desgràcia de la dona és haver 

estat consagrada biològicament a repetir la Vida, quan als seus mateixos 

ulls, la Vida no porta en si les seves raons de ser, raons que són més 

importants que la vida mateixa.”  20

 

 No obstant, una de les problemàtiques de l’estatut d’alteritat de la dona rau 

en què, per una banda, la dialèctica amb el suposat subjecte universal, la porta a 

esdevenir l’Altre inessencial, però per l’altra el reconeixement que anhela no el 

pot reclamar ja que l’Altre de l’home dominant no és la dona, sinó els altres 

homes, dels quals volen diferenciar-se. 

Ursula Tidd ens diu que de Beauvoir treballa amb dos tipus d’alteritat:  

“El conflicte amo-esclau que pretén establir un jo i un Altre entre els 

homes, i la relació no-dialèctica del jo i de l’Altre absolut entre les 

 Op. cit. p. 76.19

 Ibid.20
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dones i els homes – una relació arrelada en la seva mútua dependència 

biològica i psicològica. Així doncs, mentre la dona és “l’Altre” per 

l’home com a subjecte universal, ella no és el mateix tipus “d’Altre” a 

través de les diferències del qual els homes intenten definir-se a si 

mateixos” .  21

Com veiem doncs, Simone de Beauvoir utilitza la dialèctica de Hegel de l’amo i de 

l’esclau per analitzar les relacions de poder entre les dones i els homes. Aquesta 

dialèctica es basa en l’esforç pel reconeixement asimètric, és a dir, per reconèixer-se per 

sobre dels altres. Aquest reconeixement (com a amo-jo o com esclau-altre) s’entén 

sempre com un procés dinàmic, o per dir-ho amb Simone de Beauvoir un “arribar a ser”. 

Hegel diu que l’avantatge de l’amo està en haver afirmat el seu Esperit arriscant la seva 

vida, però oblida que l’esclau generalment ha passat per la mateixa experiència, però que 

ha sigut derrotat en comptes de triomfar en l’empresa.  

Com explica de Beauvoir, en el cas de la dona no hi ha hagut ni aquesta lluita ni aquesta 

afirmació, les quals en altres situacions sí han tingut un paper ben rellevant. Aquest és el 

cas del jueu i del negre, que a diferència de les dones s’han constituït com a col·lectiu: 

“I és que a les dones els hi manquen els medis concrets per congregar-

se en una unitat que s’afirmaria en oposar-se. Els manca un passat, una 

història, una religió que els siguin propis.(…)Viuen disperses entre els 

homes, lligades pel medi ambient, el treball, els interessos econòmics, la 

condició social, a certs homes pare o marit– més estretament que a les 

altres dones. Burgeses, són solidàries amb els burgesos i no de les dones 

proletàries; blanques, ho són  amb els homes blancs i no de les dones 

negres. (…) El vincle que l’uneix als seus opressors  no és comparable a 

 TIDD, Ursula. Simone de Beauvoir.  Nova York: Routledge, 2004. p. 55.21
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cap altre. La divisió dels sexes és, en efecte, un fet biològic, no un 

moment de la història humana” .  
22

 

 Així doncs, hem vist com les dones són en l’imaginari patriarcal l’Altre de l’home, 

però que aquestes estan desproveïdes fins i tot del suficient estatus d’alteritat com per 

lluitar –a la manera de la dialèctica hegeliana– pel seu reconeixement. Aquest fet la porta 

a la impossibilitat de transcendència, només reservada pel Subjecte universal.  

Conseqüentment, la dona s’ha vist reduïda a una existència relativa, en les dues 

accepcions del terme: és a dir, una existència menor i mínima; i alhora, una existència 

validada només en relació sexual amb l’home. Betty Friedan, havent llegit El Segon Sexe, 

va escriure que la dona se la reduïa a “esposa, objecte sexual, mare, mestressa de casa”  23

en comptes de definir-se com a persones segons les seves accions.  

 Aquesta condició d’inferioritat i d’alteritat s’ha mantingut quasi bé intacta, ens diu 

Beauvoir, per l’anomenat “caràcter de la dona”: que “es refocil·la a la immanència…és 

mesquina, no té sentit dels fets, li falta moralitat, és utilitarista d’una manera 

menyspreable, és falsa, teatral, egoista” però no per una condició biològica inherent, sinó 

perquè “són formades pel motlle de la seva situació” . 24

La dona s’ha hagut de conformar per la seva situació a exercir les tasques que 

dignificaven menys a les persones. Com ens diu Ursula Tidd, de Beauvoir adopta la noció 

marxista de “l’activitat productiva com a crucial per transcendir la seva naturalesa 

animal”  per mostrar-nos com el fet d’alienar les dones dels llocs de treball, les privava 25

també de la possibilitat de transcendència i d’autonomia. La dona que no pot assimilar la 

 Loc. cit. p. 22.22

 FRIEDAN, Betty. La mística de la feminidad. Madrid: Ediciones Cátedra, 2009. pp. 17-1823

 Loc. cit. p. 701.24

 Loc. cit. p. 63.25

   27



total responsabilitat de la seva vida, la hi cedeix al subjecte absolut de l’home, i queda en 

última instància reduïda a la seva capacitat i rol reproductor. 

Així doncs, per Simone de Beauvoir, el paper que juga en la nostra societat la 

reproducció, i per tant la maternitat, fan que la dona experimenti una mena d’alienació 

del seu cos. Aquesta alineació implica una renúncia a la seva pròpia individualitat a fi de 

la “continuació de l’espècie”. Aquesta condició maternal, a més de consolidar 

l’heterosexualitat, reafirma encara més la seva situació, la seva ubicació en les cultures i 

societats on viure la seva transcendència és quasi impossible, doncs el valor social i 

cultural que se li dóna a la dona es troba en la subordinació a l’home. 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IV. DESPRÉS D’EL SEGON SEXE 

 Aquest apartat del treball intentarà fer un breu repàs per les teories que han 

seguit les idees d'El Segon Sexe després de la publicació d’aquest. Com hem vist més 

amunt la formulació beauvoiriana “no es neix dona, s’hi esdevé” és la base de les 

investigacions i qüestionaments del feminisme de la Tercera Onada. Aquesta està 

capdavantada per les filòsofes Judith Butler (1956-), Donna Haraway (1944-), Julia 

Kristeva (1941-), Luce Irigaray (1932-), Hélène Cixous (1937-), Peggy Phelan (1948-), 

Beatriz Preciado (1970-), entre moltes d’altres.  

Per una banda, intentarem veure com Simone de Beauvoir va afectar a les teories 

d’aquestes, i després, farem un breu esment a la qüestió del gènere com a 

performativitat, teoria clau de la Tercera Onada que formulà Judith Butler cap als anys 

noranta.  

 4.1 La crisi del gènere: Betty Friedan i Monique Wittig 

 El Segon Sexe de Simone de Beauvoir, per la seva profunditat en l’anàlisi de la 

situació de les dones a França després de la Segona Guerra Mundial, va tenir un gran 

ressò en els cercles de la intel·lectualitat d’arreu del món. Tenint en compte que una de 

les solucions que planteja de Beauvoir a l’opressió de les dones a nivell polític i 

econòmic és el socialisme,  per la recepció americana de la seva obra va ser una crítica de 

doble fil.  

 D’aquí que l’obra de Beauvoir fos essencial per l’escriptura de La mística de la 

feminitat (1963). Una anàlisi de la societat americana i la seva relació amb la condició de la 

dona, feta per Betty Friedan (1921-2006). 

Tal i com ens apunta Beatriz Preciado, l’enemic principal del feminisme americà 

capdavantat per Friedan era la institució de la família nuclear heterosexual, i tot el que 

   29



aquella comportava. La Guerra Freda (1945-1990) i el capitalisme que s’havia anat 

desenvolupant va convertir el matrimoni heterosexual i la casa unifamiliar suburbana en 

les institucions perfectes per exercir el control necessari. Betty Friedan, a La mística de la 

feminitat arriba a considerar la casa suburbana com a “la presó del matrimoni i la gespa 

de les àrees suburbanes” o com a “confortables camps de concentració suburbans per a 

les dones” . Utilitzant l’exemple del camp de concentració, Friedan argumenta com “les 26

condicions que van destruir la identitat humana de tants presoners  no fossin (…) sinó 

unes condicions similars a aquelles que destrueixen la identitat de les mestresses de casa 

estatunidenques.” . D’aquí que arribi a la conclusió que ja haviem apuntat a l’apartat 27

anterior: l’existència de la dona estava sempre supeditada a la relació –sexual– que 

aquesta tenia amb l’home (esposa, mare, mestressa de casa…).  

És simptomàtica la situació als anys seixanta a Amèrica perquè com ens diu Preciado, les 

institucions tradicionals lluitaven contra dos fronts: el de l’emancipació de la dona, 

liderada per la National Organisation for Women; i l’altre el de l’emancipació del nou cap 

de família que també rebutjava la vida de la monogàmia heterosexual. La revista Playboy, 

entre d’altres títols i personalitats, recolzaven teòrica i mediàticament l’emancipació 

d’aquests últims .  28

 Abans d’arribar al pensament de Judith Butler, nucli de la discussió feminista 

posterior a Simone de Beauvoir, trobem les idees de Monique Wittig (1935-2003). Com 

veurem, les idees d’aquesta i les de Michel Foucault seran el punt de partida per la seva 

revisió del concepte de gènere.  

Després del maig del 1968, agafaren més rellevància les idees de les noves figures del 

pensament francès i europeu, com ho varen ser Foucault, al camp de la filosofia, 

 FRIEDAN, Betty. La mística de la feminidad. Madrid: Ediciones Cátedra, 2009. p. 343.26

 Op. cit. p. 368.27

 Per més detalls sobre aquesta lluita aparentment anitètica entre representants del masclisme i representants del 28

feminisme, veure els capítols primer, segon i tercer de Pornotopía. 
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l’antropologia i la història; Deleuze i Guattari en la filosofia, la política i la psicoanàlisi, i 

entre molts d’altres Monique Wittig amb la Teoria Queer.  

Les dues obres revolucionàries en la teoria de gènere europea foren El cos lesbià, escrita a 

França l’any 1973, i tres anys després a Estats Units, El pensament heterosexual.  

Podriem resumir que el pensament de Wittig té com a objectiu principal revelar la 

perversitat del concepte d’heterosexualitat, la qual utilitza unes tecnologies de control 

amagades sota la ficció de naturalitat. Donna Haraway sintetitzant les idees de Wittig i de 

les organitzacions que aquesta liderava, ens diu que per Wittig “igual que la raça, el sexe 

es una formació “imaginària” de les que produeixen realitats incloent el cos. (…) La 

“dona” només existeix com aquesta classe d’ésser imaginari, mentre que les dones són el 

producte d’una relació social d’apropiació naturalitzada com a sexe”. Per Haraway, Wittig 

lluitava per la dona en tant que classe, per la desaparició d’aquella classe. Ja que segons 

el seu pensament el sexe no és res més que una “categoria política naturalitzada en la 

que es basa la societat heterosexual”. Wittig aposta pel que anomena “el cos lesbià”: la 

lesbiana en tant que no es defineix com a dona aconsegueix sortir de “l’economia política 

de l’heterosexualitat” , on l’home sempre és el superior i la dona, l’Altre subordinat.   29

Per tant, malgrat l’atenta lectura d'El Segon Sexe que va fer Monique Wittig, la seva 

aportació no rau tant en una desmitificació i redefinició de la dona, sinó en la creació  

del cos lesbià fora de la relació binària naturalitzada entre l’home i la dona.  

 Una de les crítiques més importants a les idees de El cos lesbià i El pensament 

heterosexual arriba amb el brillant assaig de 1982 “Variacions sobre sexe i gènere: 

Beauvoir, Wittig i Foucault”, escrit per Judith Butler. Aquest assaig és el primer text 

important de la producció butleriana abans de la publicació del Gènere en disputa (1990) i 

Cossos que importen (1993). Abans d’arribar amb els termes de performativitat, Butler passa 

pel sedàs crític les teories sobre gènere i sexualitat més rellevants fins llavors. 

 HARAWAY, Donna. Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza. Madrid: Cátedra, 1995. p. 233.29
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Obligatòriament haurà de revisar El Segon Sexe, El pensament heterosexual i el primer 

volum de 1976 de La història de la sexualitat de Michel Foucault.  

 Les idees fonamentals d’aquest assaig es podrien reduir a la diferència del 

concepte sexe i gènere, i a les conseqüències polítiques dels usos que se n’hi fan. Pel 

primer fil de pensament, Butler s’ajudarà de Foucault i de Beauvoir, i serà al segon on 

trobarem la crítica a les idees de Monique Wittig.  

 Podríem començar a parlar de les idees de l’assaig de Butler amb aquesta cita:  

“Si el gènere [com afirma de Beauvoir] és la corporeïtzació de l’elecció, i 

l’aculturació d’allò corpori, què li queda llavors a la naturalesa, i en què 

s’ha convertit el sexe? Si el gènere és determinat en la dialèctica entre 

cultura i elecció, per a quin paper serveix llavors el “sexe”?” . 30

 Una de les problemàtiques que Butler veu a la teoria beauvoriana és el supòsit al 

qual arribem amb la formulació famosa de “no es neix dona, s’hi esdevé”. Aquest 

implicaria  que existeixen dos estats del jo: un estat del jo anterior al gènere i un jo 

generitzat. Però Butler, que ja intuïa que el pensament de Beauvoir sobrepassava la teoria 

sartreriana, conclou que Simone de Beauvoir en escriure la seva obra no partia d’una 

posició cartesiana del jo, d’un jo anterior a l’elecció del gènere, sinó que més aviat 

considerava el fet d’escollir el gènere com un procés dinàmic no-lineal de reinterpretació 

de les normes de gènere. O en termes del pensament de Sartre, en una elecció 

prerreflexiva. Si l’elecció del gènere fos una elecció conscient, d’una consciència 

distanciada del cos, s’arribaria a una paradoxa: “Si sempre esptem generitzats 

prèviament, immersos en el gènere, quin sentit té dir que escollim el que ja som?” . 31

Aquesta elecció prerreflexiva, on Butler situa la base epistemològica de la formulació 

 BUTLER, Judith. “Sex and Gender in Simone de Beauvoir's Second Sex”. Yale French Studies. No. 72, Hivern 30

1986. p. 35.

 Op. cit. 37.31
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beauvoiriana, seria una acció/elecció tàcita i espontània, accessible a la consciència –però 

sempre a posteriori–. 

Per explicar-ho millor afegim aquesta conclusió de Judith Butler:  

“Que no es neixi dona, sinó que s’hi esdevingui no implica que aquest 

“arribar a ser” travessi un camí de llibertat desencarnada fins a 

l’encarnació cultural. Hom és (…) el seu cos des del principi, i només 

posteriorment s’arriba al seu gènere. El moviment que porta del sexe al 

gènere és intern a la vida corporeïtzada, com esculpir el cos original 

donant-li forma cultural” . 
32

Simone de Beauvoir intenta, segons Butler, donar un poder d’emancipació a les dones 

explicant-los que, si bé la vida en societat ens obliga a escollir un gènere i a viure amb 

aquesta càrrega, perquè el gènere sigui opressor ha de comptar amb “la participació 

individual a gran escala per mantenir la seva vida maligna” . Com bé ens explica Butler 33

el gènere, que terroritza amb carregar de característiques essencials a les persones que 

s’identifiquen amb ell i a viure “com un home” o “com una dona”, és una de les nocions 

que més clarament “descansen en l’inestable llit de roca de la invenció humana”, cosa 

que no treu que tingui un enorme efecte en la vida de les persones.  

 És en el moment en que Butler passa a analitzar la formulació de El Segon Sexe, “el 

cos es una situació”, quan l’assaig arriba al seu nucli polític. El cos com a situació implica 

dos significats: (1) el cos com a “locus d’interpretacions culturals; el cos és una realitat 

material que ha sigut localitzada i definida dins d’un context social” i (2) el cos com la 

situació d’haver d’assumir i interpretar aquell conjunt d’interpretacions rebudes. 

Butler diu que com a  

 Op. cit. p. 39.32

 Op. cit. p. 41.33
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“camp de possibilitats interpretatives, el cos és un locus de 

procés d ia lèc t i c d ’ in terpre tar de nou un conjunt 

d’interpretacions històriques que ja han informat l’estil corpori. 

(…) “Existir” el cos propi es converteix en una forma personal 

d’assumir i reinterpretar les normes de gènere” . 34

Així doncs, el cos que no és res més que una interpretació d’una realitat matèrica a través 

de diferents discursos, serà alhora un receptacle dinàmic de la reinterpretació de les 

normes de gènere. D’aquí que pugui arribar a la conclusió que no existeix res similar al 

“cos natural” i que el sexe i el gènere són interpretacions culturals sempre, els quals mai 

podran ser determinants ontològics, pel seu status d’invencions humanes.  

Aquest últim apunt és la base de la darrera part de l'assaig que ens ocupa: Butler analiza 

com Wittig intenta desmitificar i rebutjar el concepte de “sexe”. Aquest concepte que 

s’havia associat a una veritat anatòmica objectiva, segons Wittig es una demarcació d’un 

acte interpretatiu “carregat de supòsits sobre un sistema de gènere binaris”. Si sabem 

que un nen és un nen perquè tenim la suposada “dada objectiva” que aquest té penis, i la 

nena no en té, o té vagina, l’heterosexualitat, com a categoria política que té l’objectiu 

principal en la reproducció, acabarà esdevenint una “necessitat ontològica”. 

Butler argumenta que si bé ella sí considera que existeixen diferències que són “binàries, 

materials i distintes”, afirmar-les no significa entrar en l’economia heterosexual.  

No obstant, ella està d’acord amb Wittig en què la interpretació d’aquests signes 

anatòmics importa perquè defineix el seu destí social, el qual sigui com sigui estarà 

“estructurat per un sistema de gènere predicat sobre la suposada naturalitat de les 

oposicions binàries i, en conseqüència, de l’heterosexualitat” . 35

En aquest punt és on radica la diferència entre Judith Butler i Monique Wittig: en la 

 Op. cit. pp. 38-39.34

 Ibid.35
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proposta de solució. Com podem evitar o subvertir aquesta interpretació cultural que 

primer amagarà la seva perversitat amb la naturalitat del sexe, i acabarà d’amotllar-lo amb 

la noció de gènere, serà la tasca que ocuparà a Butler en les darreres pàgines i que 

acabarà formulant àmpliament vuit anys després a El gènere en disputa.    

La proposta de Wittig, en aquest sentit, és el foment del “cos lesbià”. Si Simone de 

Beauvoir intenta desconnectar els prejudicis del concepte de “dona”, Wittig trobarà 

aquesta tasca inútil i impossible, i es centrarà en com aquest cos lesbià està lliure de totes 

les essencialitats imposades a la dona.  

Ara bé, la crítica de Butler es centra en la qüestió mateixa de la creació d’una altra 

categoria, la categoria del cos lesbià, o la lesbiana. Si bé Wittig pretén que no sigui un 

gènere o que sigui un gènere de naturalesa no unívoca, si aquesta creació s’imposa com a 

millor que l’heterosexualitat –tal i com afirma Wittig–, es podria arribar a una altra 

relació binària de poder i alteritat: el cos lesbià seria la categoria dominant i principal, i 

l’heterosexualitat esdevindria l’Altre d’aquesta.  

4.2 Judith Butler i la performativitat 

El 1990, Judith Butler escriu El Gènere en disputa, un text que pretén acostar-se a 

les categories de sexe i gènere, emprant el procediment de la genealogia foucaultiana; 

d’aquesta manera, li serà possible investigar els interessos polítics subjacents a les 

categories d’identitat, i mostrar com les mateixes són també efectes dels interessos de les 

institucions que conformen el falogocentrisme i l’heterosexualitat obligatòria: 

“La genealogia investiga, més aviat, els interessos polítics que es troben 

en designar com origen i causa las categories d’identitat que, de fet, són 

els efectes d’institucions, pràctiques i discursos com punts d’origen 

múltiples i difusos. La feina d’aquest qüestionament és centrar –i 
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descentrar– aquestes institucions definitòries: el falogocentrisme i 

l’heterosexualitat obligatòria”  36

Butler necessita descobrir què s’amaga realment darrere dels conceptes de 

“naturalesa”, “gènere” i “sexe”. I, seguint força l’anàlisi de Wittig, conclou que per ser una 

dona “natural” es requereix la participació de l’altre, ens cal una convenció entre més 

d’un sobre la qüestió de la naturalesa. Així doncs, per Butler la categoria de natural és 

també una convenció, potser la que passa més desapercebuda en les anàlisis. 

Així doncs, el sexe natural passa a ser, com la naturalesa, una construcció lingüística com 

qualsevol d’altre. Com ja havia afirmat uns quants anys abans, el sexe i el gènere són 

construccions “culturals”, o millor dit, lingüístiques. 

A partir d’aquestes premises, Butler proposa una concepció de gènere diferent, no 

assimilada a la versió cultural de las categories sexuals: 

“Si s’impugna el caràcter immutable del sexe, potser aquesta 

construcció anomenada “sexe” estigui tan culturalment construïda com 

el gènere; de fet, potser sempre hagi sigut gènere, amb la conseqüència 

de que la distinció entre sexe i gènere no existeix com a tal, (...) Com a 

resultat, el gènere no és a la cultura el que el sexe és a la naturalesa; el 

gènere també és el medi discursiu/natural mitjançant el qual la 

“naturalesa sexuada” o “un sexe natural” es produeix i estableix com 

“prediscursiu”, anterior a la cultura, una superfície políticament neutral 

sobre la qual actua la cultura” . 37

 BUTLER, Judith. El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós, 2001. p. 29.36

 Op. cit. p. 40. 37

   36



Per tant, podríem dir que el mateix llenguatge crea unes categories falsament pre-

discursives, les quals anomenem sexe, i unes categories posteriors les quals les revestim 

de cultura discursiva. Butler ens demostra que no és així.  

Arribats a aquest punt, potser ens hauríem de plantejar: si realment el sexe ha sigut 

sempre de la mateixa manera, o si s’és dona des del mateix moment en que es neix, o es 

necessita un feixuc treball, del subjecte i dels qui l’envolten, per a esdevenir-ho, 

preguntes que, com ja hem vist, ja es van fer Simone de Beauvoir o Monique Wittig.  

Butler, com a resposta a aquestes repetides preguntes, acaba formulant la teoria de 

la performativitat. Per tal que la naturalesa (o inclús la cultura) pugui mantenir el seu 

estatus de llei (fictícia) necessita un treball de repetició i reproducció dels cossos i els 

desitjos, és a dir, el que Judith Butler anomena “actes performatius”: “La performativitat 

no és un acte únic, sinó una repetició i un ritual que aconsegueix el seu efecte per mitjà 

de la seva naturalització en el context del cos.”  38

Amb aquesta teoria, Butler concilia el llegat de Michel Foucault i la teoria lacaniana, la 

crítica feminista i les teories sobre el llenguatge en J. L. Austin i Derrida.  

Encara que curiosament Austin no apareix citat en els textos de Butler fins a Bodies that 

matter, la seva influència és clara i mereix, almenys en aquest treball, un punt de 

deteniment. 

 

 L’any 1955 apareix un llibre intitulat How to do things with words [Com fer coses 

amb paraules] escrit pel filòsof britànic J. L. Austin. Aquest, conjuntament amb 

Wittgenstein, constitueix la base per la filosofia del llenguatge i enceta la teoria del speech 

act.  

A How to do things with words proposa una diferenciació entre dos tipus d’enunciats: els 

enunciats constatatius i els enunciats performatius (o realitzatius). 

 Op. cit. p. 15.38
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Els enunciats constatatius són aquells que descriuen o informen d’alguna cosa (e.g. “Avui 

plou” o “He vingut en bicicleta”).  

En canvi, els enunciats performatius no només serveixen per informar sobre una cosa, 

sinó que alhora realitzen una acció. Per Austin, aquests enunciats són efectius no només 

quan usen “la frase correcta”, sinó quan també es donen tot d’altres condicions no-

linguístiques requerides. Aquestes “condicions necessàries no són solament 

linguístiques, també són institucionals per naturalesa; són condicions socials […] 

s’adrecen a la comunitat” . Aquestes condicions no lingüístiques poden ser molt 39

variades però majoritàriament depenen de condicions espacials (edifici i lloc de l’edifici), 

temporals (moment del dia, dia de l’any..) d’estatus (jurídic, religiós..), i relació del 

subjecte de l’acte d’enunciació amb el seu objecte. 

Austin posa forces exemples dels enunciats performatius (entre ells, un casament, un 

bateig, una transacció econòmica, un judici..), escriu: “Batejar un vaixell és dir (en les 

circumstàncies apropiades) la paraula “Batejo a…”. Quan, amb la mà sobre dels Evangelis 

i en presència dels funcionaris apropiats, dic “Sí, ho juro”, no estic informant sobre un 

jurament; l’hi estic donant peu” . 40

 

 Si prenem l’ús del mot “performatiu” d’Austin, quan Butler diu que el sexe és 

performatiu, ens trobem davant d’un enunciat que no és merament informatiu 

(constatatiu) sinó que crea una realitat social. 

D’aquí que Butler, prenent alguns exemples que ja havia usat Wittig i la teoria d’Austin, 

analitzi el moment d’enunciació quan un doctor afirma que un nou nat “és una nena!”. 

Sara Salih en un interessant llibre sobre Butler fa notar que aquest enunciat no està 

“informant simplement sobre el que [el doctor/infermera] veuen (la qual cosa seria un 

 FISCHER-LICHTE, Erika. The transformative power of performance. Nova York: Routledge, 2008. pp. 25-26.39

 AUSTIN, J. L. Como hacer cosas con palabras (1955). Edició electrònica. p. 6. <http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/40

123456789/117185/170d785d8cfed13cd022cee1adf3f6e2.pdf?sequence=1> [Data de consulta: 6 gener 2015]
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enunciat constatatiu) sinó que, de fet, estan assignant un sexe i un gènere a un cos que 

no tindria existència fora del discurs.” Aquest acte inicia, diu Salih, un “procés de 

‘nenització’, un procés basat en les diferències percebudes i imposades entre els homes i 

les dones, les quals estan lluny d’allò ‘natural’”  41

Dient l’enunciat performatiu “és una nena”, es cita unes normes sexuals i de gènere, les 

quals són necessàries per produïor un subjecte, segons Butler.  

  

 El text de Salih ens ajuda a comprendre com Butler utilitza a Austin i al seu 

posterior lector, Jacques Derrida. L’últim revisa la teoria austiniana i contradeix el 

principi d’efectivitat dels actes d’enunciació. Derrida veu els enunciats com a actes de 

parla, i no com a actes de comunicació, ja que si ho fossin se suposaria que el destinador 

vol transmetre algun significat molt precís al destinatari amb la qual cosa, allò dit no es 

podria mai treure de context. Derrrida assenyala l’iterabilitat essencial del signe, és a dir, 

el seu funcionament fora del context original i la possibilitat de que aquest sigui citat, i 

usat en més contextos que l’original. Ens diu que tot signe lingüístic –o no lingüístic– pot 

ser citat o posat entre cometes, és a dir, té: 

“[la] posibilitat de funcionament separat, en un cert punt, del seu voler-dir 

 «original» i de la seva pertinença a un context saturable i obligatori. […] [P]ot 

trencar amb tot context donat, engendrat a l’infinit contextos nous. […] No hi 

ha més que contextos sense cap centre d’anclatge absolut. Aquesta 

citacionalitat, aquesta duplicació, aquesta iterabilitat de la marca no és un 

accident o una anomalía […] Què seria una marca que no es pogués citar? I 

l’origen del qual no pogues perdre’s pel camí?"   42

 SALIH, Sara. “On Judith Butler and Performativity” a JENKINS, Mercilee; LOVAAS, Karen. Sexualities and 41

Communication in Everyday Life: A Reader. San Francisco: San Francisco State Univ., 2007. p. 61.

 DERRIDA, Jacques. “Firma, acontecimiento, contexto” (1971). Edició electrònica. p. 5. <https://www.scribd.com/doc/42

73078657/DERRIDA-JACQUES-Firma-Acontecimiento-Contexto> [Consulta: 8 gener 2015]
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 Butler prendrà aquesta iterabilitat del signe i aquesta citacionalitat per parlar del 

poder (agència) política de la performativitat del gènere. Si els actes performatius 

butlerians són una citació constant a la norma de gènere/sexual, hi ha un potencial 

subversiu en treure del context usual els enunciats que construeixen el subjecte 

generitzat. En un apunt, Salih ens recorda que la citacionalitat no és en si subversiva 

sinó que se’n pot fer un ús subversiu, donat que molts usos i falses paròdies no només 

fracassen en mostrar la inestabilitat, inorginalitat i innaturalitat de l’heterosexualitat, sinó 

que fins i tot poden arribar a reafirmar el context i la norma hegemònica.  

 

Un acte performatiu no és una pràctica discursiva qualsevol: com tot acte lingüístic està 

constantment subjecte a la interpretació i la seva efectivitat variarà segons el nou context, 

la mirada de l’altre i les normes preestablertes. L’acte performatiu té unes repescursions 

importantíssimes ja que produeix, a la vegada, uns efectes, és a dir, construeix pels 

subjectes una realitat com a conseqüència de l’acte executat. Beatriz Preciado, seguint el 

raonament de Butler, ens explica que les identitats de gènere: 

 “Són ficcions polítiques (…)es tracta d’estructures de coneixement, 

discursos mèdics, jurídics (…) ¡Compte!: (…) la identitat sexual com a 

veritat anatòmica, com a veritat psicològica, no existeix: el que existeixen 

són paradigmes científics, règims polítics que permeten que cada 

subjecte acabi generant una ficció de si mateix, en tant que 

heterosexual/homosexual, ficcions polítiques  la força de la qual és tan 

extrema que tenen solidesa somàtica, s’acaben inscrivint  al cos i acaben 

prenent la forma de la subjectivitat.”  43

 Beatriz Preciado al documental Pienso, luego existo, citat a la bibliografia.43
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Explicat això, podem afirmar que el gènere és performatiu i forma la subjectivitat i, les 

últimes conseqüències de formar subjectivitat són que el fer de la performance de gènere 

crea el subjecte. Constitueix la identitat que se suposa que és des d’un principi.   

Aquesta última reflexió ens porta que abans de l’acció, de la primera performance, no 

podem parlar d’un subjecte: 

“Així, dins del discurs heretat de la metafísica de la substància el gènere 

resulta ser performatiu, és a dir, que constitueix la identitat que es 

suposa que és. En aquest sentit, el gènere sempre és un fer, tot i que no 

un fer per part d’un subjecte que es pot considerar preexistent a 

l’acció” . 44

Butler que és una àvida lectora de Foucault, i del mestre d’aquest, Nietzsche, cita un 

passatge de La genealogia de la moral on Nietzsche ja parla de la mort del subjecte, o com, 

en realitat, “no hi ha cap “ésser” darrere del fer, de l’actuar, de l’esdevenir” . La  45

performativitat pressuposa aquesta idea segons la qual el subjecte construeix la realitat i 

la seva pròpia identitat a través dels actes que executa, que interpreta, i a la vegada aquest 

(el subjecte) no posseeix una existència a aquestes accions que el conformen. 

Que el subjecte no posseeixi una existència a les accions que el conforma, significa que 

el subjecte no pot actualitzar unes accions ideals, originàries d’alguna identitat. La 

repetició pura de les categories és impossible, i conseqüentment sempre que les repetim 

produïm a la vegada un desplaçament de la mateixa categoria.  

Butler acabarà dient que l’arma de subversió política en termes de gènere serà la 

transgressió i desplaçament d’aquesta repetició dels actes performatius. En reinterpretar 

a cada moment els models inexistens i sense un original primigeni, poc a poc, estem 

 Butler, Loc. cit. p. 58.44

 Citat a Ibid.45
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desplaçant les seves connotacions.  

 Per entendre aquesta transgressió, Butler ens posa l’exemple de la drag:  

“Segons Butler, la performance de la drag queen posa de manifest els mecanismes 

culturals que produeixen coherència de la identitat heterosexual i que asseguren la 

relació entre sexe anatòmic i gènere. Així, és la performance de la drag queen la que 

permet a Butler concloure que l’heterosexualitat és una paròdia de gènere sense original 

en la que les posicions de gènere que creiem naturals (masculines o femenines) són el 

resultat d’imitacions sotmeses a regulacions, repeticions i sancions constants” . 46

El fet de que es pugui interpretar tan fidelment la categoria de dona (o com diu Preciado 

“passar per dona, passar per americana, passar per blanca”) no deixa de suggerir-nos que 

ser dona sigui tan sols una màscara i que necessitem performar contínuament 

(representar, interpretar) les nostres categories de gènere (i de raça, etcètera).  

 Tot i la possibilitat de transgressió i subversió, no és un camí fàcil: Butler senyala 

que l’ésser és un efecte del llenguatge, però que abans d’esdevenir plenament subjectes, el  

nostre context (pràctiques mèdiques, socials..) ja ens imposa una identitat prèvia: tots 

som batejats amb un nom quan naixem, com a mínim. Això ens inaugura com a subjectes 

socials, inclús encara quan no hem assolit aquest estatus d’efecte del llenguatge.  

És per això que Preciado ens recorda que Butler s’esforçarà per definir la performativitat 

com a lingüística i que tots els enunciats que el subjecte rep (“es un nen”, “es una nena”, 

“es maricón” o “marimacho”) “no són enunciats constatatius, no descriuen res. Són més 

aviat enunciats performatius (realitzatius), és a dir, invocacions o citacions ritualitzades de 

la llei heterosexual.” . 47

 

 En resum, podríem dir que Judith Butler arriba a la conclusió que si bé estem 

 PRECIADO, Beatriz. Manifiesto contra-sexual. Madrid: Ed. Opera Prima, 2002. p. 73.46

 Ibid.47
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construïts, no estem determinats (ni per la cultura, ni pel llenguatge). Són les nostres 

pràctiques (performances) les que ens permeten canviar les categories socials que ens 

envolten, encara que nosaltres, com a subjectes, no existim prèviament a aquestes 

pràctiques.  

Així doncs, les mateixes pràctiques que ens imposen: ens inauguren com a subjectes i 

ens donen el potencial emancipador per tal de poder transformar, dia a dia, citant, re-

citant i reinterpretant en nous contextos, les categories de gènere. 
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V. ANÀLISI DE MAD MEN 

 La part pràctica d’aquest treball consisteix en una anàlisi, des del punt de vista del 

feminisme, del primer capítol de la sèrie Mad Men: “Smoke gets in your eyes”.  

Mad Men és una sèrie creada per Matthew Winer l’any 2007 i produïda per Lionsgate 

Television. La sèrie compta actualment amb 7 temporades i 85 capítols, els quals duren 

47 minuts, aproximadament. Mad Men està rodada a uns estudis de Los Angeles, EEUU.  

El capítol que analitzarem, “Smoke Gets in Your Eyes” va estar escrit pel propi Matthew 

Weiner i va estar dirigit per Alan Taylor. En aquest primer capítol de juliol del 2007 hi 

apareixien Jon Hamm, com a Don Draper; Elisabeth Moss, com a Peggy Olson; 

Rosemarie DeWitt, com a Midge Daniels; Christina Hendricks, com a Joan Holloway i 

Vincent Kartheriser, com a Pete Campbell, entre d’altres. 

L’objectiu de triar aquesta sèrie és molt clar: Mad Men està ambientada en els anys 

cinquanta als Estats Units. L’argument gira entorn el món de la publicitat, un dels pilars 

d’aquell nou capitalisme, descrit per Negri i Hardt com un capitalisme basat en la 

“producció tant de símbols, de llenguatge, d’informació, com d’afectes” . Tot i això, una 48

de les coses que creiem més interessants de Mad Men és que no sols el temps mític de la 

trama és els anys cinquanta, sinó que la manera de producció (tipus de gravació, 

muntatge, discurs) és una estilització de la manera de fer d’aquella època. 

Per tant, la nostra anàlisi se centrarà no només en els aspectes explícits de la història, els 

quals puguin ser rellevants per un comentari feminista, sinó que també els implícits 

passaran pel sedàs crític. 

 Els apartats que segueixen a continuació tractaran, de més mítics a més 

perceptius, el tractament dels personatges, els mecanismes narratius, i finalment, la 

rebuda i el diàleg amb la nostra contemporaneïtat. 

 Michel Hardt i Toni Negri a PRECIADO, Beatriz. Testo Yonqui. Madrid: Espasa Calpe, 2008. p. 3448
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4.1 Anàlisi del tractament dels personatges 

 

 En aquesta anàlisi de personatges intentarem veure com els creadors de Mad Men 

tracten les qüestions de gènere en els retrats i relacions personals i de poder dels 

personatges. 

Com intentarem demostrar, els creadors de la sèrie van fer una anàlisi profunda de 

l’època i de l’est-ètica del moment per després portar-la al gran públic de manera subtil. 

Per la nostra anàlisi ens ajudarà molt el text de la Beatriz Preciado, Pornotopía: 

arquitectura y sexualidad en Playboy durante la guerra fría, i tot el seguit de referents que 

ella ens dóna. 

 

 Tots els personatges son bastits d’unes característiques i d’una ideologia que es 

reflecteix a través dels seus parlaments i dels seus actes dins del context de la trama. 

Veurem com cada personatge o cada grup de personatges són arquetipus d’aspectes 

rellevants dels anys 50.  

No obstant, no hem d’oblidar que Mad Men és una sèrie de 2007 i que, malgrat 

s’ambienta molt bé en els anys cinquanta, hi ha alguns mecanismes (sobretot el de 

l’identificació) que remeten a aspectes de la ideologia actual per tal de caure simpàtics/

antipàtics a l’espectador actual. En breus veurem alguns exemples en el comportament 

dels personatges. 

  Ens centrarem en 5 personatges principals del capítol: Don Draper, el 

publicista que protagonitza el capítol; Peggy Olson, la nova secretària de’n Don; la Joan 

Holloway, la cap de secretaria; en Peter Dyckman Campbell, el jove rival de’n Don; i els 

seus col·legues de l’oficina. 

 

 En Don Draper és el protagonista de la sèrie: és el primer personatge que apareix i 
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la primera part del capítol té l’objectiu de presentar-nos el context i, sobretot, 

d’identificar-nos amb ell, de manera simpàtica. Don Draper és un jove d’una trentena 

d’anys, la primera acció del qual és defensar un senyor afroamericà d’avançada edat. 

Aquest fet, afegit al seu bon aspecte físic, fa que l’espectador actual es captivi i 

s’identifiqui amb ell gràcies a la parietat ideològica.  

Don Draper se’ns presenta, al principi del capítol, com un home sense lligams: talentós i 

amb una bona posició. Com veurem al llarg del capítol, la visió que nosaltres tenim de 

Draper a vegades dista del que els personatges diuen d’ell. D’altres entrarem en conflicte 

amb la nostra identificació amb ell. 

En la segona part d’aquesta anàlisi veurem com Don Draper és la figura masculina que fa 

avançar la trama i que el món (perceptiu i actancial) l’obre i el domina ell. En el cas de 

l’oficina on treballa, això es fa més patent. Sembla que sense ser un alt càrrec, tothom el 

respecta i té una posició privilegiada. Aquest fet, afegint-li la seva bellesa exterior, el 

converteix en un dels “subjectes-espectadors” de la manera de vestir-se de les secretàries. 

Veurem més en detall aquest aspecte de la sèrie explicant a la Joan i a la Peggy. 

 

 La Peggy i la Joan, de bon principi, poden explicar-se juntes: ambdues son 

secretàries a Sterling Cooper, la firma de publicitat on treballa Don Draper, futur cap de 

Peggy. Aquesta acaba d’arribar d’un barri suburbial i aconsegueix la feina de secretària 

de Draper. Joan, la cap de secretaria, se’ns mostra com a portadora de la ideologia 

masclista, la qual intentarà inculcar a Peggy. La jove secretària, nova al lloc, aprendrà 

consells per la veritable feina d’una dona: poder-se casar i deixar de treballar. Ja en la 

primera aparició Joan diu: “És clar, si realment fas els bons passos, [en un any] estaràs 

fora, al camp, i no hauràs de treballar (…) [Els caps] poden actuar com si volguessin una 

secretària, però la majoria de vegades estan buscant alguna cosa entre una mare o una 

cambrera, o bé.. (riu) [implícitament referint-se a una prostituta]”. No podria encaixar 

millor amb la nostra cita número 15 on Simone de Beauvoir diu:  
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“S’obren a les dones les portes de les fàbriques, les oficines, les 

Facultats; però es continua considerant que el matrimoni és per elles 

una de les carreres més honorables (…) i la [dona] veu en això tants 

avantatges, que arriba a desitjar-ho ella mateixa” . 49

Durant el capítol totes les dones de l’oficina, però sobretot Joan, posen molt d’èmfasi en 

com Peggy ha de vestir-se: com hauria de mostrar els turmells i anar sempre ben 

empolainada. Això ho ha de fer perquè, en primer lloc, Don és un home que li agraden 

molt les dones i, en segon lloc, qualsevol dels homes amb càrrec podrien escollir-la com 

a dona. Aquest és un dels aspectes més crítics de la sèrie, la persistència en la dona com a 

objecte per a ser mirat. Creiem important remetre’ns, quasi a tall d’ex-cursus, al text 

Modes de veure de John Berger, per veure com la seva anàlisi cassa perfectament amb el 

seguit de relacions a les quals arriben els creadors de la sèrie.  

John Berger, de manera taxativa, posa de manifest les jerarquies en el món de la imatge i 

de la mirada: com aquestes dues s’han reservat als subjectes dominants en demostrar-se 

com una arma. En la primera part del tercer capítol Berger afirma: “Els homes miren les 

dones. Les dones es miren a si mateixes essent mirades. (…) El vigilant de la dona, en ella 

mateixa, és mascle: el vigilat és femella. Així doncs, ella mateixa es converteix en un 

objecte” . Berger explica com la dona s’escindeix en dos (ella mateixa i la seva imatge): 50

“Una dona s’ha de mirar a si mateixa contínuament. Ella està acompanyada 

contínuament per la seva pròpia imatge de si”. D’aquí que en el context de Berger, i 

encara més en el de Mad Men es pugui dir que “com ella s'apareix als altres,(…) als 

homes, és de crucial importància pel que és considerat normalment com l’èxit de la seva 

vida” ja que “com la dona s'apareix a l’home pot determinar com vol ser tractada” . 51

 Vegi’s la nota 15.49

 BERGER, John. Ways of seeing. Londres: Penguin Books, 1972. p. 47.50

 Op. cit. p. 46.51
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Aquesta última cita torna a connectar plenament amb Mad Men ja que Peggy Olson es 

veu forçada per les altres companyes a canviar la seva imatge i a que aquesta sigui part 

del seu projecte d’èxit personal i professional. Per descomptat els homes de l’oficina que 

l’acosaran a l'ascensor mirant-la de dalt a baix acabaran de corroborar aquesta nova tasca 

i necessitat.  

Com veurem en els darrers apartats del treball, sabent que Peggy està coartada per 

canviar el seu aspecte i comportament, a l’espectador l’incomodarà saber-se vigilant 

d’ella, ja que s'ha identificat amb Draper, principal mascle del capítol i de la sèrie. 

L’última de les coses que fa Peggy per aconseguir l’ascens que li ven Joan és prendre’s la 

píndola anti-conceptiva. En el seu cas, és un acte total de domesticació. Els creadors de 

Mad Men, que no afegeixen res que no sigui significatiu, ens posen un parell de 

seqüències de Peggy anant al ginecòleg per tal de prendre la píndola. Si fan aquest gest, 

és perquè reflexionem sobre el fet de prendre-se-la, així de fàcilment, per subordinar-se, 

per fer-se encara més objecte sexual.  

Creiem que l'exemple que ens dóna Mad Men s’adequa a la perfecció a l’anàlisi que fa 

Beatriz Preciado de la farmàcia com a eina de control. Estem d’acord i trobem pertinent 

relacionar la pràctica de Peggy (i el context que l’hi aboca) amb aques fragment de Testo 

Yonqui:  
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"Es tracta d’una micropròtesis hormonal que permet, a més de regular 

l’ovulació, produir l’ànima del subjecte heterosexual dona modern. 

L’ànima químicament regulada de la puteta heterosexual subjecta als 

desitjos del bio-mascle d’Occident (...) La qüestió és administrar-me la 

dosis farmacopornogràfica necessària d’estrògens i progesterona per a 

transformar-me en una femella submisa, de grans pits, humor depressiu 

però estable, sexualitat passiva o frigidesa” . 52

L’anàlisi de Preciado s’ocupa precisament de com la producció d’imatges (signes), la 

pornografia i la farmacèutica són els factors dominants que han format i modificat la 

subjectivitat contemporània, començant als anys cinquanta. 

Així doncs, Peggy és el personatge que rebrà tan obertament els atacs de tots els 

discursos: de comportament, mèdics, estètics, morals. 

Com ja deiem a l’apartat de context del treball, als anys cinquanta la família nuclear 

heterosexual no atrau a cap dels dos gèneres imperants: la dona se sent silenciada i 

encadenada a les tasques domèstiques, i l’home no vol tornar a lloc de cap de família ja 

que en part no s’hi sent còmode i en altra, desitja trencar la tradició i saber com es viu 

sol, expandint la sexualitat pròpia. 

A Mad Men ja trobem aquest arquetipus de personatge: els companys de feina de Don, i 

el seu rival professional, Peter Campbell. 

Preciado parla del sorgiment del “solter urbanita”, el pas previ per esdevenir un 

“playboy”. Aquest solter es contraposava a la figura del cap de família, que s’havia “de 

dedicar a caçar ànecs o pescar truites”, i ell “valorava ‘el millor del millor’: la literatura, 

una bona pipa, un jersei de caixmir, una dona bella (…) estalvia[ant-se] la sospita de ser 

homosexual per no ajustar-se a les normes casolanes [hogareñas], gràcies a la seva dosi 

 PRECIADO, Beatriz. Testo Yonqui. Madrid: Espasa Calpe, 2008. pp. 137 i 142.52
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mensual de dones despullades”, “adornada, a més, amb begudes intel·ligents, equips 

d’alta fidelitat i pesis urbanites” . 53

Aquest és el cas clar dels companys de Peter Campbell. Campbell és l’exemple de 

l’inadaptat del grup de solters. En un moment despatxa el tema de l’avorriment de la seva 

dona i la seva preocupació pel comiat de solter del seu promès: “Per què no te’n vas de 

compres o alguna cosa així? Porta a la teva mare a dinar. Diga-li que és idea meva.”.) Serà 

poques hores més tard quan ell intenta lligar amb la primera que passi, en un primer 

moment amb les noies del club, que el rebutgen, i després amb Peggy, sobre la qual sí pot 

exercir algun tipus de poder.  

La resta de companys intenten comportar-se a la manera del “conillet Playboy”: ja no són 

“adults, seriosos, rudes i salvatges” ara es comporten com el conill, “adolescent, ràpid, 

saltarí i domèstic”. La caça del “cèrvol”, l'antic cap de família, era de peces 

“majors” (l’esposa i mestressa per tota la vida), però ara la caça és menor, es “juga amb una 

gran varietat de peces (diversos flirtejos sexuals, efímers i sense conseqüències”  i s’espera la 54

troballa de les “playmates”, les dones-conilla. 

 Cita de Hugh Hefner, el creador de Playboy, dins de Pornotopía, pp. 33-34.53

 Op. cit. p. 57.54
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 Així doncs veiem molt clar com els personatges principals són possibles arquetips 

dins de l’imaginari i la realitat dels anys cinquanta.  

Malgrat tenir els comportaments clars d’aquests arquetips, els personatges més 

interessants, com Draper, Peggy i Pete, posaran en qüestió aquests comportaments i es 

sentiran incòmodes en els rols que s’espera d’ells. Joan i els amics de Pete, personatges 

més secundaris, s’adapten força bé dins de la figura arquetípica que se’ls hi dóna, i 

precisament el fet que hi estiguin tan còmodes donarà el contrast suficient per veure la 

resta en una posició compromesa.  

 Aquesta anàlisi ens mostra com els imperatius del gènere obliguen, de manera 

més o menys conscient, a la repetició d’un comportament. La rigidesa dels models de 

gènere dels anys cinquanta permeten veure diàfanament la qüestió incòmoda d’haver-se 

d’adaptar al gènere, i com aquest, al cap i a la fi, és una ficció perillosíssima.  

Mad Men compta amb uns personatges, que si bé tenen unes relacions de poder més 

enllà del que una sèrie arribaria a mostrar, ha de conformar-se en ser subtils. La post-

modernitat i la nostra situació actual és molt més difosa i complicada que la de l’època 

que descriu Mad Men, però pel gran públic, adonar-se’n que els comportaments són fruit 

d’unes imposicions de gènere, ja constitueix un bon punt de partida. 
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4.2 Anàlisi dels mecanismes narratius 

 De la mateixa manera que hem cregut oportú llegir a John Berger i a la Beatriz 

Preciado per analitzar el tractament de la dona en l’apartat anterior, pensem que la 

lectura del famós assaig de Laura Mulvey, “Plaer visual i cinema narratiu”(1975) ens pot 

ajudar a veure com els mecanismes narratius del cinema (i de les sèries de televisió com 

Mad Men) parteixen de preceptes masclistes o, per ser més concrets, es basen en el plaer  

 

visual –únicament– de l’home.  55

Mulvey utilitza la psicoanàlisi com a “arma política” per destapar els procediments 

de creació i producció de la “forma fílmica”, els quals han sigut estructurats per 

“l’inconscient de la societat patriarcal”. Segons Mulvey, si aconseguim posar en evidència 

les convencions “monolítiques” del cinema tradicional desafiarem el corrent 

cinematogràfic dominant i podrem començar a explorar noves maneres de fer cinema (la 

qual cosa reconeix que ja es començava a fer als anys setanta) sense que es parteixi d’un 

plaer visual eminentment masclista. 

 Dins de l’imaginari col·lectiu el cinema es limita a la tradició narrativa 

hollywoodiana, la qual no ha canviat massa fins als nostres dies. Aquesta tradició és la 

que Laura Mulvey analitza a través de les pel·lícules The rear window (1954) i Vertigo 

(1958) d’Alfred Hitchcock i del seu predecessor, Josef von Sternberg, amb Morocco (1930) 

i Dishonored (1931), protagonitzades per Marlene Dietrich. 

Aquesta tradició cinematogràfica s’estén a la televisió (un cop aquesta deix de 

mirar a la ràdio com a referent) i en molts casos, intensifica les estructures de gaudi 

 Preciado ens recorda a Pornotopía. p.55, que “La necessitat d’assegurar el mecanisme masturbador i d’evitar el 55

desig homosexual feia que la mirada sempre fos unidireccional. Mai hi havia homes acompanyant a les dones 
representades. S’estableix així una rigurosa segmentació entre el subjecte i objecte de la mirada. El voyeur només 
podia ser masculí, el l’objecte de plaer visual només podia ser femení.”
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visual del cinema.  

És per això que tant per l’època com pels mitjans l’anàlisi de Mulvey ens és d’extrema 

utilitat. 

 Abans d’entrar a fons amb l’anàlisi, hem de recordar certs aspectes de la sèrie que 

prendrem com a premisses per desenvolupar el fil del raonament. I alhora, intentarem 

posar en manifest sobre quines eines analítiques ens recolzem. 

Aquest capítol de Mad Men, en ser el primer de la primera temporada, és el que posa les 

bases del llenguatge de la sèrie: l’audiovisual narratiu lineal. Aquesta narració, o diègesi 

com diu Mulvey, és portada per la història de Don Draper, un publicista. Així doncs, la 

trama principal la conformaran les accions que faci aquest personatge. Per últim, cal dir 

que el capítol està construït per tal que l’espectador s’identifiqui amb Draper.  

Així doncs hem presentat, breument, dos aspectes claus per l’anàlisi mulveyià: el medi 

(l’audiovisual narratiu) i la identificació amb el protagonista masculí. 

 A “Plaer visual i cinema narratiu” s’explica, a través de Freud, el concepte de 

l’escopofília, la qual es dóna quan “el mateix acte de mirar constitueix una font de plaer 

(…) [considerant] els altres com a objectes” . L’escopofília està inclosa dins dels 56

components instintius de la sexualitat humana i se’ns apareix com a essencialment activa. 

No obstant, aquesta forma d’obtenció de plaer pot desenvolupar-se en una forma de 

narcisisme i esdevenir la perversió d’un voyeur o d’un Peeping Tom, la satisfacció dels 

quals “només pot provenir de mirar, en un sentit actiu i escrutinador, a un altre 

cosificat” . 57

Aquesta forma narcisista apareix després de l’entrada al llenguatge del nen, la qual té 

lloc durant la fase del mirall –formulada per Jacques Lacan–. En aquesta fase el nen 

 “Plaer visual i cinema narratiu” dins de WALLIS, Brian. Arte después de la modernidad. Madrid: Ediciones Akal, 56

2001. p. 367.

 Ibid.57
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reconeixerà el seu cos i es reconeixerà com a subjecte de les seves vivències però crearà 

una imatge idealitzada de si mateix (Ideal-ich), al qual mai podrà arribar. Serà a partir 

d’aquest estadi formatiu quan el nen (i la nena) que s’ha identificat (identificat 

erròniament) amb la imatge del mirall, tingui la capacitat d’identificar-se amb els seus 

semblants. Aquest apunt ens és crucial per entendre la nostra relació amb el cine i les 

sèries de televisió. 

Així doncs, com ens diu Mulvey, l’acte de mirar cine concilia dos processos quasi 

antitètics: l’escopofília activa en saber-se el subjecte que està mirant alguna cosa; i alhora 

una identificació amb l’objecte de la pantalla (sovint el personatge/actor principal) “a 

través de la fascinació i el reconeixement d’un semblant” .  58

 El problema, ens explica Mulvey, és que el desig (de mirar) arriba amb el llenguatge, 

i amb el llenguatge arriba també el complexa de castració . Aquest serà crucial per 59

entendre l’experiència del cinema. 

Per convenció a Occident, l’acte de mirar està fortament sexuat: l’home mira i la 

dona és la que és mirada. En la formulació de Berger “els homes actuen i les dones 

s’apareixen [men act and woman appear]”  ja s’entreveu aquesta passivitat atribuïda a la 60

dona, a la qual se li arriba a connotar amb la qualitat de “per-ésser-miradabilitat” (to-be-

look-at-ness).  

 

 Recollint tot el que s’ha dit més amunt: l’home que obté plaer en mirar i en 

objectificar a l’altre, és el subjecte/target de la majoria de produccions audiovisuals 

 Op. cit. pp. 369-70.58

 El complexa de castració, ben explicat al diccionari de Jean Laplanche que citem a la bibliografia, arriba amb el 59

llenguatge quan el nen descobreix la diferència sexual. Aquest se sap amb penis, i la nena se sap absent de penis. El 
nen patirà una angoixa per l’amenaça paterna en resposta a les seves activitats sexuals; i la nena sentirà l’absència 
com a un perjudici que intentarà negar, reparar o compensar. En ambdós casos es precipitarà la formació del super-
jo.

 Loc. cit. p. 47.60
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narratives. La dona queda relegada a l’estatus del que és mirat. No obstant i en última 

instància, dins d’aquest sistema on l’home actiu és el que mira i és capaç d’identificar-se, 

la dona significa “la diferència sexual, l’absència visualment constatable de penis, 

l’evidència material sobre la que es basa el complexa de castració” i per tant, com a icona 

amenaça amb evocar l’ansietat del trauma original (la castració). Així doncs, la imatge 

femenina serà tan plaent com amenaçadora. 

Arribem doncs al centre de l’anàlisi de Laura Mulvey, amb el qual dibuixarem les 

línies i paral·lelismes amb el primer capítol de Mad Men. 

Com hem dit paràgrafs més amunt hi ha dos aspectes bàsics a analitzar en 

empreses com aquesta: el medi i el producte en si. 

Encara que Mulvey analitzi les condicions del visionat de cinema, entenem que 

gran part dels mecanismes que el cinema ha anat perfeccionant es poden trobar també 

en les condicions del visionat televisiu.  

Mulvey diu que per portar a l’extrem el plaer escopofílic, el subjecte ha d’estar en 

intimitat: l’incomodarà saber que mentre ell està mirant, un altre l’està mirant a ell. 

D’aquí que les  

“convencions (…) [que] han evolucionat conscientment represent[in] 

un món hermèticament sallat que es desplega màgicament. (…) El 

contrast extrem entre l’obscuritat de la pantalla (que serveix també 

perquè els espectadors s’aïllin els uns dels altres) i la brillantor de les 

formes canviants de llums i ombres (…) contribueix a promoure la 

il·lusió de la distància voyeurista,(…) d’estar mirant un món privat” . 61

 Op. cit. pp. 368-369.61
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Així doncs el que prima en l’experiència del cine és la il·lusió de distància entre els que 

estan mirant. Les condicions de producció del cinema no poden permetre’s que cadascú 

vegi la pel·lícula sol, però sí pot deixar la sala totalment a les fosques perquè l’espectador 

tingui la sensació d’estar en el seu espai íntim, on pot gaudir sense la mirada repressora 

de l’altre. 

En Mad Men, i el visionat de sèries de televisió, s’aconsegueix que l’espectador estigui en 

–una relativa– intimitat, almenys en l’intimidat de la llar de cadascú. Efecte que entraria 

en paral·lelisme amb l’objectiu cinematogràfic de distanciament. 

No obstant, històricament la televisió no ha pogut dominar tant les altres condicions de 

recepció (il·luminació, tamany de la pantalla, volum i direcció del so, etcètera) per la qual 

cosa focalitzen l’atenció més en el producte en si . D’aquí que les estructures 62

d’identificació hagin sigut molt rígides establint qui era el protagonista, qui eren els 

bons, els dolents, la dona objecte de desig, etcètera. 

 Així doncs, trobem que el medi de Mad Men, la sèrie televisiva en horari nocturn, 

té unes condicions de recepció que sinó s’assemblen a les del cinema, cada vegada s’hi 

estan apropant més. En certa manera això ajuda i potencia la tesi de l’escopofília activa 

en el visionat de l’audiovisual narratiu en televisió. 

Repetim però que una altra part del treball el fan les estructures formatives del producte. 

 Una de les qüestions crucials del producte en si és la identificació amb el 

protagonista.  

La identificació és la il·lusió de l’espectador de creure que els moviments de la càmera 

són els de la seva visió (identificació primària) o que les vivències representades pels 

 L’interessant, probablement, amb Mad Men és que ens trobem amb una de les “noves sèries” de televisió. Les 62

quals comencen comptar amb estructures molt més refinades com en el cinema, i per qüestions com la franja 
horària o la qualitat de gravació, la recepció comença a assimilar-se amb aquella del cinema, més a les fosques, més 
atenta i més concentrada. Per això, Laura Mulvey encarà ens és més útil per l’anàlisi.
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personatges són les seves (identificació secundària) . Aquesta identificació secundària 63

dependrà de molts factors (simpatia, empatia, proximitat temporal/social/ideològica) i 

depenent dels objectius del director serà amb un personatge sol, o amb varis. En el cas 

del melodrama, i en el cas que ens ocupa, la identificació es veu “realça[da] a un únic 

personatge limitant la nostra informació [de l’espectador] a allò que aquest sap” .  64

Don Draper, el protagonista del capítol, se’ns fa simpàtic, per exemple, perquè al principi 

del capítol defensa a un cambrer de color davant del racisme del seu cap de sala. Alhora 

empatitzem amb ell perquè el veiem patir per complir la seva tasca com a publicista. 

Finalment, veiem que Don Draper té una amant que el rep a altes hores de la nit, 

mantenen relacions sexuals i l’endemà sabem que a l’oficina tothom el respecta i el 

veuen com a un mascle alfa.  

En aquest últim detall és on, gràcies a l’assaig de Mulvey, veiem que Mad Men ha fet una 

gran anàlisi dels anys 50 i ha creat el seu producte aprofitant i potenciant les estructures 

formatives: “El paper de l’home com a part activa que desplega la trama que fa que les 

coses passin. L’home no només controla la fantasia [ficció] de la pel·lícula, sinó que 

sorgeix com a (…) portador de la mirada de l’espectador” fet que s’aconsegueix gràcies a 

un seguir de processos i mecanismes que estructuraran la pel·lícula entorn “d’una figura 

dominant amb la que el públic pugui identificar-se” . 65

A diferència de la dona en el cinema que es converteix en un objecte fetitxista, l’atractiu 

de l’estrella de cinema masculina és que l’espectador, en identificar-se amb ell, crea la 

il·lusió que ell també “pot fer que les coses succeeixin i controli els esdeveniments” . 66

Així doncs tan el cine clàssic com en aquest capítol de Mad Men, l’espectador s’identifica 

 AUMONT, Jacques, BERGALA, A., MARIE, M., VERNET, M., Estética del cine: Espacio fílmico, montaje, 63

narración, lenguaje. Barcelona: Paidós, 1993. p. 262.

 BORDWELL, David. Narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidós, 1996. p. 70.64

 Op. cit. p. 371.65

 Ibid.66
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amb la figura masculina dominant, en Don Draper, no només perquè sovint porta la 

mirada de l’espectador sinó perquè aquest també és el que fa avançar l’acció, 

proporcionant-nos l’única font d’informació que tenim sobre la història. 

Aquesta característica de l’audiovisual narratiu de ficció es dóna segons Mulvey a 

causa de la tensió entre els estatuts simbòlics entre la dona i l’home. Altre cop: l’home 

mira, la dona és mirada. Però en termes purament simbòlics, “la significació de la dona és 

la diferència sexual. (…) Com a icona (…) sempre amenaça amb evocar l’ansietat que 

originalment significà” . En altres paraules, la dona com a icona recorda a l’espectador 67

home que ell és home i que ella és l’home castrat, revivint l’ansietat original del complexa 

de castració. 

Aquesta ansietat pot ser eludida per l’inconscient masculí de dues maneres, segons 

l’estudi de Mulvey: (1) “la preocupació per la reactivació del trauma original (investigant a 

la dona, desllorigant el seu misteri), contrarestada per la devaluació, el càstig o la 

redempció de l’objecte culpable (una via que il·lustra el cinema negre)” o bé (2) “la 

completa negació de la castració per mitjà de la substitució per un objecte fetitxe o per la 

conversió en fetitxe de la pròpia figura representada de manera que passi a ser 

tranquil·litzadora en lloc de perillosa (d’aquí la sobrevaloració, el culte a l’estrella 

femenina)” . Aquesta última via és l’escopofília fetitxista , de la qual no ens ocuparem, 68 69

ja que Mad Men es basa gairebé per complet en la primera via, el voyeurisme. 

 Op. cit. p. 372.67

 Ibid.68

 En altre tipus de productes es fa més patent. La dona deixa de ser portadora de trama i es mostra objectificada (i 69

sovint parcialitzada) només pel deleit de l’espectador. Mulvey diu que sovint quan se la ensenya no hi ha 
personatges que l’estiguin mirant i durant aquelles seqüències l’acció no avança.  
Preciado ens recorda a Pornotopía. p.55, que “La necessitat [dels ideòlegs de Playboy] d’assegurar el mecanisme 
masturbador i d’evitar el desig homosexual feia que la mirada sempre fos unidireccional. Mai hi havia homes acompanyant 
a les dones representades [a la revista]. S’estableix així una rigurosa segmentació entre el subjecte i objecte de la mirada. El 
voyeur només podia ser masculí, el l ’objecte de plaer visual només podia ser femení”. En moltes seqüències 
cinematogràfiques que utilitzen l’escopofília fetitxista, passa el mateix.
   58



 El voyeurisme té un component sàdic, ja que el plaer rao en descobrir la culpa 

(associada immediatament amb la castració), imposar control i sotmetre a la persona a 

través del perdó o del càstig. Mulvey diu que el sadisme necessita d’una història perquè 

necessita que alguna cosa passi, que es forci a algú a canviar, en un temps lineal de 

principi a final. 

En Mad Men l’operació es molt curiosa, quasi tant perversa com els exemples de 

Hitchcock a l’assaig. Identificats amb Don Draper, ell és el que mira i la resta de 

personatges (els femenins sobretot) saben que seran escrutinats per ell. La dona-objecte 

principal és “la nova”, Peggy Olson, a la qual se li recorda constantment que Don Draper 

li agraden els turmells descoberts i que s’hauria de vestir bé perquè el cap la trobi 

atractiva.  

L’espectador que és conscient dels esforços de Peggy perquè l’opinió clínica de Draper 

sigui favorable, intenta millorar la seva aparença i prova de ser atrevida amb el seu nou 

cap. Aquest en termes mulvians imposa el seu control a través del perdó, després 

d’humiliar-la per fer-se la promiscua amb ell. En aquest punt culminant del capítol, 

veiem com l’espectador actual –no tant masclista, com el dels anys cinquanta– no obté 

plaer de la humiliació, sinó que s’incomoda per haver-se identificat amb aquell 

personatge. I malgrat perdoni a Peggy, l’espectador es troba en el compromís d’estar en la 

posició del jutge que mira, cosa que l’incomoda profundament. 

5.3 Post-scriptum a l’anàlisi 
 Ens agradaria acabar la nostra reflexió i part pràctica sobre Mad Men intentant 

comentar tímidament el potencial subversiu de la sèrie. 

Tota aquesta segona part d’anàlisi ens serveix, doncs, per saber quines lògiques 

posa en pràctica –de manera encoberta– el cinema i l’audiovisual de ficció narrativa i 

com aquests es basen tot sovint en el plaer visual masculí. I finalment, és arran d’aquesta 
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anàlisi que se’ns obre la possibilitat de veure el potencial subversiu de Mad Men.  

La sèrie utilitza les lògiques d’identificació clàssiques que no “han passat de moda” i les 

posa en situacions que desvetllaran la seva injustícia, la seva perversitat. Això, que 

incomodarà al públic, servirà per fer-lo reflexionar sobre el contingut representat i –

idealment– sobre el propi medi.  

 En diferents àmbits de la crítica (més divulgativa, potser) s’ha criticat a Mad Men 

pel seu grau de masclisme explícit a la sèrie. Com hem vist, no només hi ha masclisme 

explícit, sinó que també n’hi ha d’implícit. 

La qüestió no rau tant en els contiguts de la sèrie sinó en la utilització d’aquests i en la 

forma de presentar-ho. Quan utilitzes d’una manera tan escandalosa un recurs (que 

podria passar per masclista), en realitat crees l’efecte contrari: el de distanciament crític. 

Mad Men utilitza de manera molt subtil mecanismes de la paròdia, és a dir, cita i copia un 

gènere (en aquest sentit, veiem la reconstrucció històrica dels anys cinquanta, estètica i 

èticament) i, com bé ens diu Joanna Castillo: 

“no només diu el mateix d’una altra manera, sinó que [fa referència] a 

les normes i convencions d’un gènere, a estructures específiques (…) 

i, autorreflexiva,[la paròdia] articula un metadiscurs (més o menys 

explícit) que posa al descobert el procediment utilitzat (…) [cridant 

també] l’atenció sobre la naturalesa del mateix [gènere/text]” . 70

Mad Men crea aquest “metadiscurs” on, de manera ben subtil, posa al descobert les 

convencions del comportament de gènere als anys 50, i com a través de l’identificació, el 

públic actual por arribar a incomodar-se pels procediments que el tipus d’audiovisual 

posa en marxa. 

 CASTILLO, Joanna. “Parodia e intertextualidad: estrategias de comunicación del autor y lector 70

contemporáneos.” [en línia]. <http://www.perfiles.cult.cu/article.php?numero=6&article_id=235>
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Judith Butler també posa a la paròdia com a mecanisme per a subvertir el gènere, el drag 

serà paradigmàtic, esdevenint simulacre de les categories de gènere hegemònics, els quals 

són, a la vegada, còpies de còpies d’un original inexistent.  

 Acabarem aquesta anàlisi i el nostre treball amb la reflexió que ens deix Linda 

Hutcheon, citant al nostre respectat John Berger. La paròdia, el drag i tots els 

procediments per desenmascarar i mostrar les convencions de qualsevol gènere, han de 

saber-se utilitzar sense que es caigui en la burla, i amb criteri, s’hauran d’utilitzar per tal 

que siguin efectius i desestabilitzadors. 

“Amb la paròdia (…) es posa en tela de judici la noció d’allò original com 

allò estrany, únic i valuós. (…) Como ha sostingut John Berger, això no vol 

dir que l’art hagi perdut el seu sentit i el seu fi, sinó que inevitablement 

tindrà una significació i una existència noves i diferents: “La seva autoritat 

està perduda. En el seu lloc hi ha un joc d’imatges. El que importa ara  és 

qui utilitzi aquest llenguatge i amb quina finalitat”. En altres paraules, la 

paròdia treballa per posar en primer pla la política de la representació” . 71

 Linda Hutcheon dins Castillo, loc. cit.71
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VI. CONCLUSIÓ 

 

 Després d’haver realitzat l’aproximació proposada, esperem que el lector hagi 

pogut veure, apreciar i entendre el recorregut pel concepte de dona (també del sexe i el 

gènere) que hem realitzat.  

 Com hem anat veient, el gènere ha sigut “plantejat” de tres maneres diferents: 

Durant molt anys es va mantenir la idea, una idea quasi indiscutible, que el sexe existia 

de manera natural des del moment del naixement, i que per tant, l’home i la dona eren 

categories ontològiques diferenciades amb unes característiques essencials que 

determinaven el destí social, cultural, etcètera, dels individus.  Això conduïa a les dones a 

una situació de completa subordinació, ja que eren enteses com a éssers concebuts per 

dedicar-se a la llar, la maternitat i excloses d’una rellevància pública.  

Aquesta situació motiva, d’alguna manera, l’estudi que farà Simone de Beauvoir per tal 

de desmentir aquesta idea. Per de Beauvoir la dona (amb els seus atributs i 

característiques, fins a llavors naturals) no és res més que una construcció social, un 

producte d’un constant diàleg amb els discursos culturals patriarcals. Aquests discursos 

són els que per Simone de Beauvoir subjecten a la dona en la inferioritat i alteritat, 

perquè són aquests els que les idealitzen de tal manera. La idea constructiva del gènere, 

però, no exclou el sexe anatòmic: per de Beauvoir existeixen unes característiques 

físiques anteriors al gènere, que si més no, no haurien d’interferir en la identitat de 

l’individu. De Beauvoir no nega que per desgràcia molts cops sí la condicionen, i treballa 

per tal d’aconseguir separar aquests dos conceptes (sexe i gènere) i acabar-ne amb el 

prejudicis. Així doncs, de Beauvoir ens proposa la idea que tant l’home com la dona són 

producte de la societat, que el gènere és un arribar a ser no predeterminat, i que per tant, 

és una elecció. Aquesta teoria, és la que en un principi a l’hora de plantejar al treball 

defensava i creia. Però amb la recerca feta, i com ja s'ha vist, hem descobert que aquesta 
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hipòtesi mostra certes mancances: el gènere tal i com s’entenia fins aquell moment entra 

en una espècie de crisi, i no tardaran en aparèixer noves filòsofes i teories com les de 

Monique Wittig.  

 El principal objectiu de Wittig és destruir l’heterosexualitat, tot descobrint-ne la 

seva perversitat. Per això, tot i que Wittig treballa des de la defensa de la dona, ho fa per 

tal de destruir-la a ella també, com a categoria, ja que aquesta és partícip de l’economia 

polititzada de l’heterosexualitat, i només es pot entendre com a concepte dins d’aquesta 

relació amb l’home. Però això no és tan fàcil, i per això inventa “el cos lesbià”, que no 

deixa de ser un nou gènere, la lesbiana. Com que aquesta no es defineix com a dona, està 

fora de la política heterosexual i, en principi, de qualsevol subordinació al patriarcat. A 

diferència de Simone de Beauvoir, Monique Wittig no treballa tant per la desmitificació 

de la dona (conservant el concepte/classe de dona), sinó per la seva desaparició en favor 

del “cos lesbià”. 

 Arribats en aquest punt on sembla ser que l’única sortida a totes aquestes 

problemàtiques sigui lluitar per una situació més justa de la dona no cenyint-se tant als 

discursos culturals (o bé realitzant un replantejament d’aquests), o optant pel cos lesbià 

forà de l’heterosexualitat, sorgeixen les teories de Judith Butler que ens han ajudat a 

reinterpretar totes aquestes idees i a reformular-les des d’un nou punt de vista.  

 Butler ens explica que tant  el sexe com el gènere són fruit de la cultura. La nostra 

suposició comuna que la naturalesa, entesa com immutable i irreversible, conforma el 

sexe, és la què fa que aquest se’ns reveli com a preexistent. Però per Butler, de la mateixa 

manera que el concepte de cultura, la naturalesa també és construïda lingüísticament, és 

a dir, que no preexisteix a la cultura, ni està en oposició amb ella. Això vol dir que aquell 

sexe anatòmic/natural que Simone de Beauvoir no discutia i acceptava com una cosa que 

ens era donada, no és res més que un sinònim del gènere. Sexe i gènere, natura i cultura, 

són fruit d’un seguit de repeticions/interpretacions: els actes performatius. L’individu 

està constantment subjecte a una interpretació normativitzada (normes preacordades) i 
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que tots reconeixem i classifiquem com a específiques d’unes categories generitzades que 

percebem com a naturals. Ho veieu? El gènere no és res més que actes performats i que 

es tornen a performar vegades i vegades...Vegades i vegades, sí, però no de manera igual. 

Segons Judith Butler és impossible, i dut la pràctica també. No tothom entén el “ser 

dona” o “ser home” (per posar dos exemples comuns) de la mateixa manera. No tothom 

prioritza el mateix alhora de definir la seva identitat. Així doncs, els actes performatius 

sempre que es duen a terme, conseqüentment pateixen un desplaçament de la seva 

categoria. És d’aquesta manera com el gènere es pot subvertir, i com es pot demostrar 

que aquest no existeix de manera real, eterna, pura, ja que no existeix una categoria 

original en aquesta dinàmica. Nosaltres performem la nostra identitat dia a dia, 

identificant-nos, entenent-nos d’alguna manera (ja sigui a partir de les categories que, en 

el cas de les dones, ens subordinen), i no obstant això aquestes fan possible el canvi, el 

desplaçament: per tant la possibilitat de transgredir.  En aquest desplaçament es troba, 

no tant la desaparició del gènere o la creació d’un nou gènere, sinó una reinterpretació 

d’aquest a partir de realitzar arqueologies dels mecanismes d’interpretació i significació 

del gènere i com aquests afecten als poders i són monopolitzats per ells mateixos.   

 Responent a la pregunta inicial de si mai s’arriba a ser dona, la resposta és que no. 

No s’esdevé dona, ningú es converteix en l’entitat ontològica i fixa de la dona. En 

qualsevol cas, s’esdevé “l’esdevenir dona”, repetint i reinterpretant el fer que se suposa 

que és propi de la dona. Per altra banda, si s’entén que la conducta humana es basa en el 

constant esdevenir és en aquí on trobem una de les expressions de llibertat que més ens 

caracteritzen. Aquest procés és el que ens permetrà, gràcies a petits desplaçaments 

constants de les categories de gènere, modificar-les i treure-les de les seves posicions 

d’opressió i obligació.  

 Pel que fa a la part pràctica, hem intentat prendre com a referent l’objectiu  

principal de la filosofia postmoderna i postfeminista: intentar reconèixer els 
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procediments i mecanismes de veritat i d’afecte. Per això l’anàlisi no s’ha centrat tant en 

les qüestions de gènere (tot i que també) relatives a la història que se’ns explica a Mad 

Men, sinó que hem preferit reconèixer i mostrar els arquetipus amb què basen la sèrie i 

la manera com aquests (juntament amb els procediments cinematogràfics) construeixen 

un subjecte-espectador masculí. Aquests arquetips clàssics dels anys cinquanta (molts 

extrets de Pornotopía de Beatriz Preciado), com el solter urbanita i la dona masclista, es 

mantindran fidels a la seva categoria arquetípica, i d’altres partiran d’un arquetipus però 

es mostraran incòmodes amb aquesta naturalesa.  

La clau de l’anàlisi rau en com, entenent la naturalesa dels arquetipus, l’espectador 

arriba a tenir-hi un diàleg crític. Això ha estat possible gràcies a Laura Mulvey i el seu 

estudi, que ens ha fet veure com a partir de la identificació amb el personatge masculí (i 

suposadament masclista), l’espectador es veu obligat a jutjar a les dones i esdeveniments 

que la mirada del protagonista domina i organitza al voltant seu. 

 Aquest treball, a la vegada que m’ha ajudat a formar en mi una opinió més sòlida 

sobre el gènere, ha acabat fent-me arribar a la conclusió que la dona com a tal no existeix. 

Tot fent el treball, se m’han obert moltes portes i he descobert que en realitat 

l’aproximació plantejada hauria d’anar més enllà de Judith Butler: fins a Gilles Deleuze. 

Si bé hem inaugurat la investigació amb l’esdevenir dona  [on devien {femme}] de Simone 

de Beauvoir, és oportú concloure-la amb el nostre descobriment recent del concepte 

“devenir-femme” de Gilles Deleuze, que ens remet també al títol. No obstant, aquest 

concepte no s’ha pogut explorar en aquest treball, i la meva intenció, en un futur, és 

aprofundir en ell, per tal d’entendre més bé aquest arc conceptual de l’existència humana 

com un esdevenir: de Simone de Beauvoir a Gilles Deleuze.  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