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ABSTRACT 

Nowadays, we live in a society where the patriarchy influence what we do in lots of 

different areas. For example, the school environment, the television business and in the 

media. One of the areas where the patriarchy influences the most is the sports domain.  

As we can see every day, masculine sports receive much more attention, population, 

patriotization and recognition. Across different media platforms, they only talk about 

men’s teams, and shy away from feminine sport. In the professional sports world, it is 

very clear that the patriarchy has a large influence, as we can see in the salary difference 

for example. But the real question here is: “Does the patriarchy only have an influence 

in professional sports? Or it has also an influence in the daily lives of sporty teenagers? 

In this research work, we are going to create an interactive documentary, in other words, 

a webdoc. Using this webdoc, we are going to discover how different teenagers feel 

when they practice and compete in the sport they enjoy. Different players from 

basketball, football and rhythmic gymnastics are going to talk about their experience in 

the sports world, how they feel the passion for the sport day by day and how they think 

it has changed during these last few years.  These sporty teenagers are also going to tell 

us how they think the patriarchy influences them in the sports world, where can we most 

see this patriarchy behaviour, and their opinion. So, they are going to tell us if they think 

it is fair or not, different sexist experiences in the sports area and how it felt for them. 

Finally, each one of those teenagers is going to tell us how they think we can help to 

change this situation and her point of view of what it will be the ideal world in the sports 

area, without injustices and discriminations of the women or other minority collectives.  

The objective of this webdoc is to portray how the teenagers feel about all this situation. 

The gender of webdoc is the best one to express this influence because the viewers 

decide what they want to see, they can choose the interviews they want to watch and 

the order. Also choosing the gender of webdoc because it is the natural evolution of the 

impact of new technologies in the documentary genre. So, it’s innovative and more 

entertaining than a normal documentary.  

So, is a webdoc going to be capable to represent how do the sportive teenagers live all 
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this patriarchy influence in their society? Are the teenagers proposing a possible change 

to society? Can we change everything with a fast-radical move? Or is it going to be 

necessary to make all the woman suffer another 50 years of repression? 
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ABSTRACT 

Hoy en día, vivimos en una sociedad donde el patriarcado influye en muchos ámbitos 

diferentes. Por ejemplo: el área escolar, el área de televisión, el área de medios ... Una 

de los ámbitos donde más influye el patriarcado es el mundo del deporte. Como 

podemos ver cada día, los deportes masculinos reciben mucha más atención, 

popularización, rodaje, reconocimiento… En todos los medios solo se habla de equipos 

masculinos, no se hace publicidad de los equipos femeninos ni de los deportes 

considerados como femeninos para la sociedad. En el mundo del deporte profesional 

está muy claro que el patriarcado influye mucho, como podemos ver en la diferencia 

salarial, por ejemplo. Pero la verdadera pregunta aquí es: “¿El patriarcado solo influye 

en el deporte profesional? ¿O influye también en la vida cotidiana de los adolescentes 

deportistas? 

En este trabajo de investigación, vamos a crear un documental interactivo, o también 

dicho, un webdoc. Mediante este webdoc vamos a descubrir cómo se sienten los 

diferentes adolescentes cuando practican el deporte que les gusta. Diferentes jugadores 

de baloncesto, fútbol y gimnasia rítmica van a hablar sobre su experiencia en el mundo 

del deporte, cómo viven el deporte día a día y cómo creen que ha cambiado durante 

estos últimos años. Estos adolescentes deportistas también nos van a contar cómo creen 

que influye el patriarcado en el mundo del deporte, dónde podemos ver más este 

comportamiento patriarcal y su opinión al respecto. Mediante estas entrevistas, las 

adolescentes nos van a contar su experiencia en el mundo del deporte, como creen que 

influye el patriarcado en este y si les parece justo e igualitario el mundo del deporte que 

hay hoy en día. Finalmente, cada una de esas adolescentes nos va a contar cómo cree 

que podemos ayudar a cambiar esta situación y su punto de vista de cuál sería el mundo 

ideal en el área deportiva, sin injusticias ni discriminaciones hacia las mujeres u otras 

minorías colectivos. 

El objetivo de este webdoc es retratar cómo se sienten los adolescentes ante toda esta 

situación. El género de webdoc es el mejor para expresar esta influencia porque los 

espectadores pueden decidir lo que quieren ver, pueden elegir las entrevistas que 
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quieren ver y el orden y todo. También elegí el género de webdoc porque es la evolución 

natural del impacto de las nuevas tecnologías en el género documental. Por tanto, es 

innovador y más entretenido que un documental normal. 

Entonces, ¿un webdoc va a ser capaz de representar cómo los adolescentes deportistas 

viven toda esta influencia patriarcal en su sociedad? ¿Son viables las propuestas de las 

adolescentes entrevistadas para cambiar la sociedad? ¿Podemos cambiar todo con un 

movimiento rápido y radical? ¿O se va a hacer necesariamente que toda la mujer sufra 

otros 50 años de represión? 
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INTRODUCCIÓ 

Aquest treball de recerca marca la unió entre dues temàtiques diferents que no tenen 

cap relació entre elles: per una banda, trobem el moviment feminista i la seva lluita 

contra el patriarcat reflectit en diferents àmbits de la vida quotidiana; i per altra banda, 

trobem les webdocs, un dels gèneres cinematogràfics més joves que permeten donar 

informació d’un tema de manera interactiva per tal de que l’espectador marqui la seva 

pròpia experiència. 

En primer lloc, trobem el feminisme. Aquest és un moviment social, cultural, econòmic i 

polític que busca una igualtat entre els dos gèneres, l’home i la dona, amb una finalitat 

de combatre al patriarcat. Segons el diccionari, el patriarcat és una forma d’organització 

política, econòmica, religiosa i social basada en la idea d’autoritat i lideratge de l’home, 

on té lloc el predomini dels homes sobre les dones. Així doncs, el feminisme va néixer 

per tal de lluitar en contra del patriarcat i aconseguir arribar a la igualtat de gènere, 

aquesta és la principal finalitat feminista tot i que després han anat sortint noves visions 

amb petits objectius diferents. Es pot dir que el moviment feminista va néixer al segle 

XVII, ja que va ser la primera vegada que una dona es va plantejar la desigualtat que hi 

havia entre els dos gèneres, de manera que es pot dir que el feminisme fa bastants anys 

que és present en la nostra societat malgrat que més d’una vegada l’hagin intentat 

anul·lar. Així com el feminisme segueix present, el patriarcat també, és per això que en 

aquest treball es mostrarà en una webdoc diferents testimonis de la influència del 

patriarcat en l’esport. 

En segon lloc, hi trobem les webdocs, que són un dels gèneres cinematogràfics més nous, 

es tracta d’un documental interactiu on l’espectador es crea el seu propi camí a l’hora de 

veure’l, i pot decidir per on vol començar, que és el que més li interessa veure, etc... 

Aquest gènere és ideal per tal de proporcionar informació i atraure als dos perfils 

d’espectadors: el que vol investigar i obtenir el màxim d’informació possible, i el que 

només vol aprendre algunes curiositats sobre un tema en concret per així tenir una mica 

més de cultura general. Avui en dia, les webdocs estan començant a trobar el seu lloc en 

el món del mercat, ja que algunes companyies de televisió com RTVE, han inclòs un 
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apartat de webdocs en el seu canal. Crec que per tractar un tema com el patriarcat, la 

webdoc és el gènere més indicat per mostrar-lo de manera més interactiva i poder donar 

tots els detalls necessaris d’una manera diferent i més curiosa. 

Aquesta és la idea a la que vaig arribar finalment, però abans d’arribar-hi, vaig passar per 

moltes altres idees entre les quals em vaig trobar diferents obstacles que m’impedien 

fer el treball com jo volia. La meva idea inicial era que el treball tractés sobre l’artteràpia, 

un estudi fet en el qual es demostra que l’art serveix com a teràpia per a les persones 

amb problemes de salut mental. Sempre es du a terme o bé amb la pintura o bé amb la 

música, així doncs, jo volia provar si la teoria es verificava amb l’art del cinema, que és el 

que m’interessa a mi. La meva idea era que persones amb problemes de salut mental 

m’ajudessin a elaborar un curtmetratge i a través d’això veure si la creació del cinema 

realment funcionava com a teràpia per a ells i elles. Quan vaig posar-me a investigar 

sobre el tema, vaig veure que hi havia molt poca informació, és a dir, mai havia ningú 

tractat amb aquest tema. A més a més a causa del covid-19, vaig pensar que tindria molt 

difícil l’accés a centres de salut mental i el contacte amb aquestes persones perquè 

m’ajudessin. Així doncs, vaig pensar que el millor era enfocar el tema cap a un altre 

costat. Com que a mi sempre m’ha interessat moltíssim el tema del feminisme, vaig 

pensar que fer una recerca sobre aquest i representar-lo en un documental seria molt 

interessant, de manera que em vaig posar a investigar sobre la història del documental i 

em vaig topar amb un corrent nou anomenat webdoc. En començar la recerca 

d’informació sobre aquest em va semblar molt interessant i original, i vaig pensar que 

afegiria una mica d´originalitat i risc al meu treball, així que vaig passar de la idea 

d’elaborar un documental a la d’elaborar una webdoc, que ja he explicat anteriorment 

de què es tractava. Per aquest motiu, em vaig endinsar en aquesta recerca fins que vaig 

arribar a una hipòtesi. M’interessava saber si es podia explicar a  través d’un documental 

interactiu (webdoc) la influència del patriarcat en diferents àmbits de la vida quotidiana, 

com ara a l’escola, al món laboral, a les xarxes... Em vaig enfocar en aquesta idea, però 

poc més tard vaig parlar amb dos professors de la UAB que em van aconsellar focalitzar 

molt més el treball, creien que la hipòtesi era massa àmplia i que no podria provar-la 

perfectament, em van aconsellar que escollís solament un àmbit i que em centrés 

únicament en aquell, ja que creien que si no, em quedaria un treball massa ampli i extens 
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on hi hauria massa informació general i poca específica i concreta. Així doncs, vaig estar 

pensant quin àmbit era el millor per tractar i, finalment, vaig escollir el de l’esport per 

diversos motius. En primer lloc, vaig escollir l’àmbit de l’esport ja que crec que aquest és 

un món molt masclista i on el patriarcat hi influeix directament. Aleshores veia molt 

interessant focalitzar el treball en aquest àmbit. En segon lloc,  és un àmbit que em toca 

molt de prop, porto tota la meva vida sent gimnasta, i és un món que m’interessa 

moltíssim i on sé que hi ha molt masclisme encara que passi desapercebut. La gimnàstica 

rítmica és un dels esports més sexistes, és per això que és un dels escollits a l’hora de fer 

les entrevistes a esportistes. I en tercer lloc, avui en dia la majoria de persones, o fan 

esport o el segueixen, per tant vaig pensar que seria una manera de que la webdoc 

arribés a tothom i hi hagués un interès per conèixer tot tipus d’informació relacionada 

amb el patriarcat en aquest àmbit. A més a més, com la majoria de joves practiquen 

algun esport, a l’hora de buscar persones a les que entrevistar, ho vaig tenir més fàcil. 

Així que finalment la hipòtesi del treball va ser: “És pot veure representada la influència 

del patriarcat a través d’una webdoc feta amb experiències d’esportistes joves”. 

A l’hora de fer el treball, inclús després de tenir la hipòtesi definitiva, m’he trobat amb 

alguns obstacles, generalment el covid-19, sobretot a l’hora de rodar entrevistes. Em vaig 

fer una programació d’entrevistes que no vaig poder dur a terme perfectament ja que 

em va coincidir que algunes de les persones a les quals havia d’entrevistar estaven 

confinades, o havien tingut contacte amb un positiu, o bé no vivien al mateix municipi 

de manera que no es podien desplaçar. Finalment, vaig aconseguir a entrevistar a totes 

les persones que volia, tot i que vaig haver de fer alguns canvis. 

Personalment, he tingut una molt bona experiència fent aquest treball de recerca. He 

escollit tres temes que m’apassionen que són el feminisme, el món audiovisual i l’esport,  

i els he pogut unir tots en un treball de recerca. 
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1.1 METODOLOGIA 

Aquest treball de recerca ha estat realitzat utilitzant diversos enfocs metodològics degut 

als diferents objectius que s’han proposat. 

D’una banda, s’ha fet recerca documental: 

- S’ha fet recerca en diferents biblioteques i en una filmoteca. En aquest darrer cas 

ha estat en el centre de documentació de la filmoteca de la Generalitat de Cata-

lunya, on s’ha estat en contacte amb persones que porten el centre de documen-

tació i que han estat orientant des del principi aquesta recerca, sobretot pel que 

fa a la temàtica a tractar i al tema dels documentals i les webdocs. 

- També hem rebut suport en la recerca de dos professors de l’UAB que ens han 

proporcionat la possibilitat d’accedir al catàleg de la biblioteca de la Facultat de 

Ciències de la Comunicació de la UAB. Això ha estat imprescindible, atès que du-

rant el temps del confinament per la pandèmia era impossible accedir-hi física-

ment i era necessari poder entrar de forma telemàtica al seu fons. 

- També en la part sobre de recerca documental s’han buscat testimonis entre la 

població jove per poder fer els vídeos que formen part de la webdoc. 

Aquest ha estat un tipus de recerca imprescindible en aquest treball més orientat a les 

ciències socials. 

Per altra banda, pel que fa a la recerca experimental, s’ha posat a prova la hipòtesi de si 

la webdoc que hem fet era capaç de despertar o canviar la consciència de les persones 

en relació a la influència del patriarcat en la pràctica de l’esport juvenil. En aquest sentit 

s’ha fet un qüestionari a les persones que l’han pogut veure per observar aquests canvis 

en la seva sensibilització sobre el tema. 

També s’ha fet una recerca estadística relacionada amb la recerca del nivell de sexisme 

que hi ha en l’esport relatiu al coneixement i popularitat d’esportistes pel que fa al sexe 

i al tipus d’esport que practiquen, de la qual s’ha extret un resultats força interessants. 

Aquesta recerca s’ha basat en un qüestionari online que han contestat 600 persones de 
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diferents edats i sexe. 

Per últim, tot i ser el tipus de treball de recerca de les branques de tecnologia, en aquest 

treball de recerca també s’ha dut a terme un projecte tècnic, que ha consistit en 

l’aplicació pràctica de l’estudi a nivell teòric del que es una webdoc i dels seus objectius 

informatius. Aquesta part pràctica ha consistit en el disseny d’una webdoc sobre la 

influència del patriarcat en la joventut pel que fa a tres esports concrets: futbol, basquet 

i gimnàstica rítmica. La webdoc està penjada i es pot veure i consultar a internet  a 

l’adreça: https://trecwebdocpatriarc.wixsite.com/misitio . En aquesta webdoc s’han 

posat tots els vídeos dels testimonis, així com també tots els materials de la recerca que 

s’ha dut a terme. L’objectiu d’aquesta webdoc, tal com ja s’explica en altres parts 

d’aquest treball de recerca, és que la persona que la consulta passi de ser un mer 

espectador, com passaria en un documental, a ser un consumidor que té un paper actiu 

en la informació que rep. Així passa de ser consumidor passiu a ser consumidor actiu i 

productiu, que és com l’anomenen els especialistes en algunes revistes científiques 

especialitzades en el tema. 
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2. MARC TEÒRIC: LA LLUITA CONTRA EL PATRIARCAT 

2.1 EL PATRIARCAT 

Segons el diccionari, podem definir al patriarcat d’aquesta manera : “el patriarcat és un 

sistema social en el qual els homes tenen el poder primari i predominen en els papers 

de lideratge polític, autoritat moral, privilegi social i control de la propietat”. Podem 

considerar que la societat en la que vivim avui en dia és patriarcal, ja que si revisem la 

situació actual de la tecnologia, la ciència, la política, l’exèrcit, l’esport, la indústria, la 

economia, els mitjans de comunicació... podem veure que dins tots aquests àmbits el 

poder recau en els homes i ells en són considerats els líders. És per això que, en societats 

com la nostra, la dona cobra menys que l’home per fer exactament la mateixa feina, ja 

que la societat patriarcal assumeix ja de per si que l’home te més poder i que, per tant, 

ha de cobrar més perquè el seu treball té més valor.  

 

 

 

 

 

 

 

Encara que trobem una definició de patriarcat generalitzada, hi ha dos tipus de 

patriarcats avui presents en diferents estats del món: 

- El patriarcat de consentiment: es produeix en els països o regions on sota la llei, 

les dones i els homes vivim en igualtat, però dins la vida quotidiana i a la pràctica 

seguim sense ser-ho encara que no es vegi reflectit dins la constitució i les lleis 

d’un estat. Alguns exemples de països on hi ha un patriarcat de consentiment 

són: Espanya, França, Anglaterra o Itàlia. 
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- El patriarcat de coacció: es produeix en les regions on està reconegut legalment 

que els homes són superiors a les dones i, per tant, aquestes reben un tracte 

d’inferioritat dins la llei. Alguns països que actualment serien un exemple de 

patriarcat de coacció són: Aràbia Saudita, Iran, Rússia o Pakistan. 

2.1.1 El patriarcat de consentiment 

Actualment, hi ha bastants països on la dona i l’home són iguals davant la llei, 

però igualment això no significa que dins aquests països no hi hagi un patriarcat 

ja que encara que legalment no hi hagi desigualtat entre els dos gèneres, a l’hora 

de posar-ho en pràctica i dins la vida quotidiana si que n’hi ha, és per això que 

diem que aquests països es troben en un patriarcat de consentiment. 

Que dins la llei la dona i l’home siguin iguals significa que el masclisme que 

segueix present en aquestes regions s’ha conservat a través de la cultura, els 

costums i els relats que hi ha en aquests països ja que aquests mitjans arriben a 

la societat molt més que la llei. És a dir, a tots els habitants d’un país, en algun 

moment o altre  els hi han explicat contes i llegendes que probablement 

fomenten la desigualtat de gènere i totes han crescut en la cultura i l’educació 

d’aquest país que també és molt probable que discrimini a la dona... Però en 

canvi, la majoria d’habitants d’un país no s’ha llegit la constitució ni saben totes 

les lleis que hi ha en el seu país. És per això que, encara que la desigualtat de 

gènere desaparegui en la legalitat, segueix present en el dia a dia de tots aquests 

països. 

Encara que les lleis no marquin diferència de gènere, hi ha moltes altres coses 

que si que ho fan. Per exemple: 

- En els llibres de text que s’utilitzen a les escoles, pràcticament no hi apareixen 

dones, tots els referents tan culturals com històrics acostumen a ser homes, és 

per això que les nenes i els nens creixen amb una cultura on les dones són 

silenciades. 

- Als llibres per a nenes i nens o a les pel·lícules infantils, nomes hi apareixen herois 

homes, és més, quan hi apareixen dones, acostumen a tenir la necessitat de ser 

salvades per un home per sobreviure i no mostren gens d’independència. 
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- La majoria d’infants són educats amb rols de gènere que on els nens han de ser 

valents i forts, jugar amb cotxes, no plorar mai, jugar a futbol, portar el cabell 

curt, tenir amics nens... mentre que les nenes han de seguir els canons de bellesa, 

jugar amb nines, ser sensibles, portar guarniments com arracades i polseres per 

estar més guapes, fer classes de ball, tenir amigues nenes... I en cas de que alguna 

de les nenes o els nens surti de les normes i valors socials establerts, el més 

probable és que sigui criticat i marginat de la resta dels seus companys perquè 

simplement no encaixa en cap dels rols que la societat ha imposat com a 

correctes. 

- Als diaris només hi ha notícies sobre esportistes homes, polítics, enginyers, 

científics... pràcticament no hi apareixen dones, i no és per que aquestes no fem 

res important a destacar al diari, sinó que és perquè nosaltres estem silenciades 

i als nostres actes no els  donen tant valor i importància. 

 

2.1.2 El patriarcat de coacció 

Encara que sembli impossible, avui en dia hi ha encara molts països on la dona i 

l’home no són iguals legalment, és a dir, on hi ha un  patriarcat de coacció. 

Algunes dades que demostren que això és cert són les següents: 

- A Rússia l’any 2017 es va aprovar una llei que deia que es permetia als homes 

casats maltractar físicament a la seva dona una vegada a l’any sense rebre cap 

mena de repercussió legal, és a dir, que els homes russos que estan casats amb 

una dona, la poden maltractar físicament un cop a l’any de manera legal. Lleis 

com aquesta tenen moltes conseqüències ja que l’any 2017 es va fer un estudi 

que va afirmar que a Rússia cada 38 minuts moria una dona assassinada pel seu 

marit, i en un any i hi ha un total de 600.000 casos de dones maltractades pels 

seus marits. 

- A l' Índia, si els homes estan dins d’un matrimoni, poden violar de manera legal 

a les seves dones ja que la llei diu el següent: "Les relacions sexuals o actes 

sexuals per part d'un home cap a la seva dona, si aquesta no és menor de 15 

anys, no està considerat violació". A més a més, en aquest país, està permès als 
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homes oferir a la seva dona com a garantia a l’hora de pagar deutes i, per si no 

fos poc, les dones que es queden viudes són considerades per l’estat com una 

desgràcia i una maledicció. 

- A l'Aràbia Saudita les dones han d’estar supervisades per la seva família quan 

surten al carrer, no poden conduir, el testimoni dels homes val el doble que el de 

les dones legalment i, si alguna dona vol treballar, estudiar o viatjar ha de 

presentar una autorització del seu marit o del seu pare per poder fer-ho de 

manera legal, sinó, pot anar a la presó. 

- A les universitats d’Indonèsia, es fa un test de virginitat a totes les dones perquè 

puguin estudiar allà, en cas que no siguin verges, no poden anar a la universitat. 

- Segons l'OMS, la mutilació genital femenina està permesa legalment a 27 països 

d’Àfrica. A més a més, a Nigèria els homes tenen dret a pegar a la seva dona quan 

vulguin sempre que sigui amb la finalitat de fer-li entendre que ha de corregir els 

seus actes i més concretament a l’estat de Kano, les dones poden ser castigades 

per aparèixer en actes públics o participar a activitats d’esport. 

- A l'estat d’Arkansas ( Estats Units), la llei diu que els homes tenen permès pegar 

a les seves dones un cop al mes. 

Aquestes són algunes de les dades que demostren la gran quantitat de països actuals 

on la dona no és igual a l’home ni legal ni socialment. Evidentment, hi ha molts altres 

països i moltes altres lleis que ho reafirmen, però aquestes són alguns dels exemples 

més destacables i xocants, però cal dir que després d’haver fet una recerca, aquesta 

llista pot ser interminable. 
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2.2 L’ANDROCENTRISME 

Segons el diccionari, l’androcentrisme fa referència a la pràctica, conscient o 

inconscient, d’atorgar a l’home i al seu punt de vista una posició central en el món. 

Cal afegir que aquest concepte no va lligat amb el patriarcat, però també està molt 

present en la societat actual. 

Considerem un acte androcèntric quan s’identifica alguna  cosa que és 

particularment masculina com a totalment humana mentre que alguna cosa 

particularment femenina s’identifica com a quelcom únicament de dones. Com per 

exemple: 

- Els problemes que tenen les dones són únicament femenins, però els dels homes 

són considerats problemes socials, és a dir, de tota la societat, per tant, 

problemes de totes i tots, no únicament d’ells. 

- La majoria de llengües són androcèntriques ja que quan es parla en masculí les 

dones ens hem de sentir identificades i hem d’entendre que parlen per nosaltres 

també, però en canvi, quan es parla en femení s’entén que només s’estan dirigint 

cap a les dones.  Una altra vegada es veu reflectit el concepte d’identificació del 

masculí amb humà i del femení amb dones. 

- Amb la medicina passa el mateix, els cossos de les dones i els dels homes són 

diferents, és per això, que poden tenir diferents reaccions o símptomes a una 

mateixa malaltia, però els símptomes coneguts per tothom són els que 

experimenten únicament els homes. Per exemple, totes tenim entès que els 

símptomes d’un atac de cor són un fort dolor al braç esquerre i una forta pressió 

al pit. Ara bé, el que la major part de la gent desconeix és que les dones 

experimenten uns símptomes totalment diferents a aquests ja que els símptomes 

per a les dones són una sensació d’estomac regirat, una forta pressió al coll i un 

dolor abdominal. 

- Un altre exemple és que estigui ben vist que una nena petita es vulgui disfressar 

d’algun heroi de televisió o algun personatge masculí, però que estigui mal vist 

que un nen es disfressi de princesa o de fada ja que es considera que allò que és 
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femení és únicament de dones o nenes, però allò masculí és humà. O bé entendre 

que el femení en l’home el degrada i el desvalora. 

- Un últim exemple seria en estudis científics com el de l'evolució. Sempre que 

hem estudiat l'evolució l’hem vista representada en homes, però l’anomenem 

l’evolució humana. Si hi hagués la de dones l’anomenaríem l’evolució femenina 

però la de les dones ni ens la mostren. En una societat justa i igualitària s’haurien 

de mostrar les dues evolucions. Així doncs, si busques a internet “evolució 

humana darwinista” et sortirà únicament la dels homes, en canvi per buscar la 

de les dones has de posar “evolució humana de les dones”. I quan cerques 

aquestes imatges el pitjor és que les dones surten representades amb una 

criatura i els homes amb una arma... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, l’androcentrisme és un concepte molt present en la societat en la que 

vivim, i està tan integrat que és molt difícil canviar-lo i, a vegades, fins i tot detectar-

lo, és per això que, una de les finalitats de la lluita feminista és acabar amb ell. 
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2.3 EL FEMINISME 

El feminisme és un moviment social, cultural i polític. Des que va aparèixer, ha anat 

agafant diferents definicions, algunes donades per diccionaris de llengua, altres per 

personatges públics... Aquí en podem trobar alguns exemples: 

- ANGELA DAVIS: “el feminisme és la idea radical que les dones som persones”. 

- SIMONE DE BEAUVOIR: “el feminisme és una manera de viure individualment 

però lluitar col·lectivament”. 

- MARIA MOLINER: "el feminisme és una doctrina que considera justa la igualtat 

de drets entre homes i dones. Moviment encaminat a aconseguir la igualtat ". 

- REAL ACADEMIA ESPANYOLA: “el feminisme és la ideologia que defensa que les 

dones han de tenir els mateixos drets que els homes” 

- CELIA AMORÓS: "Entenem per feminisme, d'acord amb una tradició de tres 

segles, un tipus de pensament antropològic, moral i polític que té com el seu 

referent la idea racionalista i il·lustrada d'igualtat entre els sexes ". 

- NÚRIA VARELA: “el feminisme és una teoria política i un moviment social que té 

com a objectiu l’alliberament de les dones i la reivindicació dels seus drets per 

aconseguir una societat igualitària” 

- EL CIBER-COL·LECTIU DONES EN LA XARXA: "Corrent de pensament en 

permanent evolució per la defensa de la igualtat de drets i oportunitats entre 

ambdós sexes. Constitueix una forma diferent d'entendre el món, les relacions 

de poder, les estructures socials i les relacions entre els sexes ". 

Encara que cada una d’aquestes definicions ho expressi d’una manera diferent, totes 

elles es basen en una mateixa idea i és que el feminisme busca una societat igualitària 

entre els dos gèneres i acabar amb la discriminació de la dona. 

El feminisme és una lluita constant contra el patriarcat i molts altres conceptes que 

l’envolten. Aquesta lluita s’ha anat movent per onades que han anat aconseguint 

petites reformes en la societat per tal que cada vegada aquesta fos més igualitària. 

Encara que s’hagin aconseguit moltes coses i la situació de les dones hagi millorat 
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bastant en comparació amb fa uns anys, encara no es pot considerar que vivim en 

igualtat ja que segueixen havent-hi moltes discriminacions socials cap a la dona i el 

patriarcat segueix present, de manera que la lluita feminista per combatre’l i arribar 

a una societat justa i igualitària també. En conclusió, el feminisme és un moviment 

que ha aconseguit moltíssims avenços socials per arribar a la igualtat real de gènere, 

però tot i que cada vegada hi estem més a prop, encara queda molta lluita feminista 

per arribar-hi. 

També cal destacar que el feminisme no és un moviment únicament per les dones ja 

que si es vol arribar a la igualtat de gènere, les dones i els homes han de lluitar junts 

per acabar amb la desigualtat i arribar a una societat justa on es tracti de manera 

igual als dos gèneres. 
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2.4 GRAU DE CONEIXEMENT DEL FEMINISME EN LA SOCIETAT 

El feminisme no és un tema amb el que creixem, ni ens l’expliquen a l’escola, ni el 

veiem per la televisió ni pràcticament es dona a conèixer, l’ha de descobrir una 

mateixa pel seu compte. És més, les pel·lícules, les llegendes i els contes amb les que 

hem crescut la meva generació i les anteriors, de feministes no tenen gaire, per 

exemple: tots els films de princeses Disney, donen a entendre als nens que han de 

ser forts i valents per poder protegir a les nenes perquè elles soles no poden i, a les 

nenes els hi ensenyen que han de ser totalment dependents d’un príncep blau que 

les pugui salvar i que han de seguir els canons de bellesa, perquè sinó mai ningú 

s’enamorarà d’elles. 

És per això que, moltes de les noies i els nois, quan arriben a una edat més adulta o 

a l’adolescència, no coneixen que és el feminisme o en tenen una idea equivocada, 

ja que com que han crescut amb totes aquestes pel·lícules que discriminaven a la 

dona, ho tenen massa interioritzat i normalitzat, de manera que la majoria no veuen 

el problema. 

Comentaré ara alguns dels coneixements als que vam arribar un grup de treball sobre 

el feminisme ja que poden il·lustrar tan el treball que encara queda per fer en pro de 

la igualtat (ja que es veuen reflectits molts prejudicis), com també, a través de les 

idees per rebatre aquests prejudicis es pot veure reflectides algunes de les idees 

feministes més importants. Aquest treball es va dur a terme fa dos cursos. Un grup 

de noies de la classe feia temps que veiem que moltes persones de la nostra escola 

o bé no coneixien el que era el feminisme, o bé en tenien una idea equivocada. Com 

que nosaltres pensàvem que el feminisme era un tema del que tothom n’havia de 

ser conscient i crèiem necessari que tothom entengués quina era la finalitat d’aquest, 

vam proposar als professors de fer una xerrada sobre el feminisme en els diferents 

cursos i grups classe de l’escola. Nosaltres vam fer la xerrada als cursos i grups de 1r, 

2n, 3r i 4t d’ESO. Vam aprendre molt d’aquella experiència ja que vam conèixer de 

primera mà moltes idees que tenen els alumnes sobre el feminisme i que 

desconeixíem. Per tal de reflectir la nostra sorpresa sobre les idees que aquells joves 

tenien del feminisme, seguidament exposaré algunes de les afirmacions o idees que 

expressaren sobre el feminisme i altres conceptes que l’engloben que van aparèixer 
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al llarg d’aquesta activitat que es dugué a terme fa dos cursos. També alguns dels 

comentaris que es van aportar per rebatre-les en alguns casos: 

- “El feminisme no és necessari perquè ja vivim en igualtat”: si visquéssim en 

igualtat, el patriarcat ja faria molt de temps que hauria desaparegut, però no és 

el cas i això significa que seguim vivint en una societat que afavoreix més als 

homes, només perquè són homes. (en el pròxim apartat aprofundirem més en 

aquest tema de la necessitat del feminisme) 

- “El feminisme és cosa de dones, els homes no n’hem de fer res perquè ja estem 

bé com estem”: si el que busca aquest moviment és una societat justa i amb 

igualtat pels dos gèneres, si només lluitem les dones no arribarem a aquesta 

societat igualitària. Els homes poden i haurien de ser feministes, per tal què 

puguin lluitar totes i tots com a un col·lectiu. 

- “Jo no soc feminista, però busco la igualtat de gènere”: moltíssima gent pensa 

que el feminisme busca la superioritat de les dones quan el que realment busca 

és la igualtat de gènere, de manera que dir que ets feminista o dir que busques 

la igualtat de gènere són sinònims. 

- “El feminisme és el contrari del masclisme”:  un altre cop aquesta idea 

equivocada: el masclisme suposa la superioritat de l’home davant la dona mentre 

que el feminisme busca la igualtat. 

- “Quan violen a una dona, és culpa seva per anar ensenyant”: aquí s’està culpant 

a la víctima de la violació, com si ella busqués que la violessin. El pitjor és que 

aquesta afirmació no és només que s’escoltés com a prejudici quan es van fer 

aquestes xerrades, si no que a molts judicis per violacions el primer que s’ha 

preguntat a la víctima és com anava vestida. Les dones tenim un cos diferent al 

dels homes, això és evident, però en cap moment significa que no puguem ser 

lliures de tenir-lo ni de mostrar-lo, si realment ens agrada hem de ser lliures de 

vestir com vulguem. Que un home se senti provocat no és culpa de les dones, ja 

que cada una es vesteix per a ella mateixa abans que per als altres. Vestir és 

simplement un dels símbols d’identitat que volem mostrar als altres. 
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- “Les dones haurien de portar sempre un preservatiu a sobre per si de cas les 

violen, perquè sinó, després voldran matar al seu fill i avortar”: està tan 

normalitzada la violació, que és van arribar a escoltar frases com aquesta... No 

només la dona té la culpa de que la violin per anar vestida de determinada 

manera, sinó que si es queda embarassada de la violació, també és culpa seva 

per no haver-li ofert un preservatiu a l’agressor. Aquí també trobem la idea de 

que avortar i matar són sinònims, quan una dona decideix avortar és lliure de fer-

ho, el seu cos, la seva decisió. Avortar no és matar perquè quan aquesta opció és 

possible, l’embrió no té vida, per tant, no s’està traient la vida a ningú. 

- “A casa meva mana la meva mare”: està tan normalitzat que l’home ha de ser el 

que mana a la família que quan és la dona qui ho fa, cal destacar-ho i és percebut 

com un fet paranormal. 

- “El meu pare ajuda amb les feines de casa”: aquí es veu clarament reflectit que 

tothom ja dona per fet que les feines de la casa les ha de fer la dona i, per tant, 

quan les fa l’home està ajudant a la seva dona a fer-les, aquesta frase dona a 

entendre que la feina de casa no ha de recaure sobre els dos adults, sinó que ha 

de recaure sobre la dona, i l’home si vol pot ajudar-la. 

- “El feminisme no busca la igualtat, busca la superioritat de la dona, perquè sinó 

es diria igualitarisme”: quan parlem d’igualtat, és una paraula molt àmplia, el 

feminisme busca la igualtat de gènere, això no vol dir que estigui en contra 

d’altres tipus d’igualtat, sinó que hi ha altres col·lectius que s’encarreguen 

d’aconseguir-les, com per exemple el col·lectiu contra el racisme o el LGTBIQ+. El 

feminisme moltes vegades, es solidaritza i s’uneix a aquests altres grups per tal 

com lluiten per un mateix objectiu i contra la discriminació, de fet són moviments 

d’alliberació. El feminisme es diu així perquè el que busca és que les dones puguin 

millorar la seva situació social i és un moviment destinat a que elles puguin 

arribar a tenir els drets que es mereixen com a persones, si es digués 

igualitarisme, no hi hauria cap referència a la lluita concreta que defensen les 

feministes envers la igualtat a la que es vol arribar. En resum, que el moviment 

feminista porti el nom de les dones no significa que vulgui la seva superioritat 
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davant dels homes ni que només hi puguin formar part elles, al contrari, vol 

arribar a una societat justa i igualitària de manera col·lectiva.   

- “La majoria de les denuncies per violació son falses”: de totes les denúncies per 

violació que es fan cada any, nomes el 0,01% són falses 

- Però hi ha també molts homes que moren assassinats per les seves dones”: si que 

és veritat que hi ha homes que moren assassinats per les seves parelles, però en 

aquest gràfic es veu clarament la diferència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusió, es veu clarament que el feminisme és un tema no gaire conegut pels 

adolescents i que això no és res més que el reflex del desconeixement general de la 

societat, els joves podrien ser una mostra del que passa a nivell general. Tret d’alguns 

moments històrics on el feminisme ha estat protagonista, i alguns moments en què 

fins i tot ha pogut estar de moda (el qual pot ser molt negatiu), és clar que el 

feminisme no és un tema que tingui un interès social mot gran i això fa que el 

desconeixement sigui més el que passa en general i no una excepció. Es veu clar que 

s’hauria de donar a conèixer més i més aviat i enfocar-lo de la manera correcte per 

tal de que no es produeixin idees equivocades i es pugui progressar cada vegada més 

dins la societat. 

Com a prova d’aquest desinterès, podem dir que en les dades actualitzades a 20 de 

març del 2020 del CIS es pot veure com el principal problema que preocupa a la 

societat és l’atur (59,8%) la qual cosa és lògica en plena crisi del coronavirus. Però el 
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que ja no és tan normal és que els problemes relacionats amb la dona ocupin el lloc 

24 (0,5%).1 

 

 

 

 

 

 
1Dades extretes de: https://www.epdata.es/principales-problemas-espanoles-cis/c3184c5b-4330-4016-
a5d9-73025aebf2b8 
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2.5 PER QUÈ ÉS NECESSARI EL FEMINISME? 

En els països on hi ha un patriarcat de coacció, es veu clarament representada la 

desigualtat entre les dones i els homes ja que no són iguals ni tan sols davant la llei. 

En canvi, en els països on hi ha un patriarcat de consentiment, és molt més difícil 

identificar aquesta desigualtat, no perquè no n’hi hagi, sinó perquè no hi ha res escrit 

que la remarqui. És per això, que moltes de les persones que viuen en un patriarcat 

de consentiment no veuen tan clara la funció del feminisme, ja que pensen que com 

davant la llei som iguals, vivim en igualtat, però això no és així, aquí hi ha algunes 

dades que demostren que seguim vivint en una societat desigual per molt que davant 

la llei no sigui així: 

- El sou anual de les dones és un 12,2% més baix que el dels homes per fer 

exactament la mateixa feina. 

- En els llibres de text que s’utilitzen a les escoles, només un 7,5% dels referents 

que s’estudien són femenins. I si ens centrem únicament en els llibres de text 

d’història, els referents històrics femenins ocupen només un 5%, mentre que els 

masculins un 95%. 
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- De tots els casos de violacions que hi ha, només es denuncien un 20% i només 

un 1% (si arriba) dels agressors són condemnats.2 

 

 

 

 

 

 

 

- Segons la última enquesta de població activa, que va ser al 2019, a Espanya la 

mitjana d’atur és d’un 12,9% dels homes i un 16,3% de les dones. 

- Avui en dia a Espanya i a molts altres països segueix existint l’impost rosa o la 

taxa rosa, que consisteix en apujar un 7% més el preu dels productes destintats 

únicament per a dones. És per això que els productes higiènics per a dones com 

les compreses o els tampons són tan cars. A més a més hi ha molts productes 

que usen els dos gèneres com per exemple les fulles d’afaitar, o els desodorants, 

o les colònies ja que les que són per a dones contenen l’impost rosa i, per tant, 

són més cares que les d’homes. 

 

 

 

 

 

 

 
2DOLERA, L., Mossegar la poma, Columna edicions, Ed, Planeta, 2018. 
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- Els homes que tenen algun càrrec directiu cobren el 17% més que les dones amb 

el seu mateix càrrec. 

 

- Durant tot el 2019 i fins al juny d’aquest any, s’han registrat un total de 80.814 

denúncies per violència de gènere. 

- Les dones dediquen al dia 2,5 hores més que els homes a fer les feines de casa. 

- En molts dels països del món, quan una dona es casa, passa a obtenir el cognom 

del seu marit, i la parella és coneguda per aquest nom per tal de destacar el 

domini de l’home. També és cert que en molts altres països la dona no ha 

d’adoptar el cognom de l’home quan es contrau el matrimoni, però quan tenen 

filles o fills, a la majoria se’ls posa el cognom de l’home primer. 

- En la societat en la que vivim hi ha molts canons de bellesa establerts pels dos 

gèneres, però n’hi ha molts més, i més radicals per a les dones. Si ens fixem en 

les dades de trastorns alimentaris com l’anorèxia o la bulímia, hi ha molts més 

casos de dones que d’homes. Això és a causa que la societat és molt més estricta 

amb les dones i els ensenya que per agradar han de complir unes certes 

característiques que les faran més belles, com per exemple estar primes. 

 

 

 



31 
 

 

- La baixa maternal també és un clar exemple de desigualtat de gènere ja que a 

Espanya és d’un total de 16 setmanes per a les dones, mentre que pels homes és 

d’un total de 5 setmanes voluntàries i dos dies. Amb aquestes dades es dona a 

entendre que la que s’ha de fer responsable dels nens és la dona quan realment 

el fill o la filla és dels dos i, per tant, els dos haurien de tenir la mateixa quantitat 

de temps de baixa per maternitat o paternitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cada any moren moltes dones a Espanya assassinades per la seva parella, pel seu 

marit o exmarit. 
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2.6 VISIONS DEL FEMINISME 

Fins ara hem parlat del concepte del feminisme en general, quines són les seves 

finalitats, perquè és necessari el feminisme, quina visió té la societat sobre aquest 

moviment. Ara cal afegir que no només hi ha un feminisme, sinó que dins d’aquest 

gran moviment hi ha diverses visions que l’enfoquen d’una manera o una altra, però 

totes elles busquen el mateix i tenen les mateixes finalitats. 

2.6.1 Feminisme radical 

Aquesta visió del feminisme es basa en la recerca per trobar on està l'arrel del 

problema (d’aquí el seu nom de radical). Pot ser que el nom porti a confusió, ja que 

també es pot utilitzar l’adjectiu radical per indicar que una cosa és extrema. No 

significa que sigui un feminisme que busca anar a l’extrem, si no que el que busca és 

trobar l’arrel del conflicte o el problema. Aquest feminisme creu que l’arrel del 

problema és el patriarcat, i sosté que s’ha d’acabar amb aquest per poder arribar a 

una societat justa i igualitària. A més a més, a vegades, presenta unes 

característiques marxistes, antiliberalistes, anticolonialistes, ja que aquests són 

moviments que també van a la recerca de la igualtat (econòmica, nacional, 

independència, etc...) Un exemple d’una persona que es considera feminista radical 

és Kate Millet.  

 

2.6.2 El feminisme liberal 

Aquest feminisme se centra en la capacitat individualista de les 

dones per poder arribar a la igualtat de gènere a través de les 

seves accions i decisions. Les feministes liberals creuen que la 

discriminació cap a les dones és causa que des d’un principi 

s’ha pensat que aquestes eren menys capaces que els homes 

tan intel·lectual com físicament. És per això, que volen mostrar 

quines són realment les capacitats de les dones i acabar amb la desigualtat a través 

d’una reforma política i legal. Un exemple de feminista liberal va ser Mary 

Wollstonecraft. 
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2.6.3 El feminisme de la igualtat 

Aquesta visió del feminisme busca també la igualtat entre dones 

i homes, però destaca que per arribar a una igualtat absoluta no 

és suficient obtenint únicament la igualtat legal i la formal si no 

que és totalment necessari renovar el contracte social. El 

contracte social fa referència al pacte escrit amb que es 

constitueix una societat. Aquest terme s’usa a partir del llibre 

escrit per Jean-Jacques Rousseau que es va publicar l’any 1762. 

Aquest llibre tracta sobre la llibertat i la igualtat que tenen els 

habitants d’un mateix estat i que queda instituït mitjançant un 

contracte social.  El moviment del feminisme de la igualtat 

planteja per primera vegada en tota la història humana, la renovació del contracte 

social. Un clar exemple de dona feminista de la igualtat és Olympe de Gouges.  

2.6.4 El feminisme de la diferència 

Aquest corrent feminista sosté que les dones han de potenciar el que les fa diferents 

als homes i que han de ser lliures de mostrar-ho. El seu lema és que ser dona és 

molt bonic i que s’ha d’aprofitar. Així com altres corrents plantegen que les dones 

han d’arribar a ser com els homes en una confusió entre els drets i els generes, 

aquest moviment planteja que sobre la base d’una igualtat de drets que hem de 

tenir perquè tots som persones i hi ha d’haver una diferència de gèneres, és a dir, 

dones i homes poden i han de ser diferents, creu que si les dones volen ser com els 

homes i no s’expressen d’una altra manera, aleshores semblarà que les dones 

vulguin aspirar a ser com els homes quan no és així. Creu que les dones s’han 

d’alliberar de la influència dels homes i que, per tant,  han de deixar de tenir als 

homes com a punt de referència. Dues feministes de diferència que cal destacar són 

les dues franceses Luce Irigaray i Annie Leclerc. 
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2.6.5 El feminisme factual o científic 

Aquest moviment feminista és un moviment d’alliberació que creu que a l’hora 

d’explicar la història humana, s’explica únicament la dels homes per qüestions 

androcèntriques. Per aquest motiu, el feminisme factual defensa que els homes i 

les dones van haver d’enfrontar-se a diferents fets durant tota la història de la 

humanitat, i ensenya que les dones també som unes lluitadores. Cal destacar a 

Roxana Kreimer. 

 

2.6.6 El feminisme marxista 

El feminisme marxista és un corrent feminista que destaca que les s’ha d’acabar 

amb el capitalisme per arribar a una societat igualitària, ja que creu que el 

capitalisme és un opressor cap a les dones i que, per tant, fomenta la desigualtat 

de gènere. Aquest moviment defensa al socialisme o el comunisme com a 

moviment polític més indicat per arribar a una societat justa. Un personatge a 

destacar és Margot Pujal. 
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2.6.7 Anarcofeminisme 

Aquest moviment engloba l’anarquisme i el feminisme, veu que la dominació de 

l’home sobre la dona no és correcte ni ètica i creu que s’ha de fer alguna cosa al 

respecte. De manera que el que fa és englobar la lluita contra el patriarcat amb la 

lluita contra la desigualtat de classes per així arribar a una igualtat social i de gènere 

al màxim i l’abans possible. Una molt bona definició de l’anarcofeminisme és la que 

va fer Susan Brown: "Ja que l'anarquisme és una filosofia política oposada a tota 

relació de poder, és intrínsecament feminista". 

2.5.8 El feminisme negre 

Aquesta corrent feminista defensa que tan el sexisme com el masclisme com el racisme 

com la diferència social de classes, són unes forces opressores per a les dones i que és 

per això que cal lluitar contra totes elles, no únicament contra el patriarcat. Una gran 

defensora del feminisme negre o més conegut com a Black feminisme és Kimberly 

Springer. 
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2.6.9 Ecofeminisme  

Aquest corrent del feminisme, el que vol és unir les lluites 

feministes amb les ecològiques per poder salvar al planeta 

i al mateix temps arribar a una societat justa. Va sorgir 

l’any 1970 quan hi van haver les onades del moviment 

verd i les del feminisme. La finalitat d’aquest corrent és 

millorar el planeta tan mediambientalment com 

socialment perquè les persones puguem viure millor. 

Maria Mies és un clar exemple de lluitadora ecofeminista, així ho demostren les 

seves paraules: “La perspectiva patriarcal-capitalista interpreta la diferència com 

jeràrquica i la uniformitat com un requisit previ per a la igualtat. El nostre propòsit 

és anar més enllà d'aquesta perspectiva limitada i expressar la nostra diversitat. Les 

dones eren a tot arreu les primeres a protestar contra la destrucció de l'entorn. Com 

activistes dels moviments ecologistes, vam arribar a veure clarament que la ciència 

i la tecnologia no eren neutres en relació amb el gènere i, a l'igual que moltes altres 

dones, vam començar a comprendre que hi havia una estreta connexió entre la 

relació de domini explotador entre l’home i la natura”. 

2.6.10 El feminisme de gènere 

El feminisme de gènere és un moviment que defensa que les diferències de gènere 

són rols i construccions establerts per la societat per tal de que els homes tinguin 

un domini sobre les dones, però  creuen que realment no n’hi ha. Aquest moviment 

està totalment en contra que es diferenciïn els gèneres, creu que totes i tots 

nosaltres haurien de veure per igual. Algunes de les reformes socials que aquest 

moviment voldria establir són: fer lavabos mixtes per a tothom, és a dir, no separar-

los en lavabos de nois i els de noies, aconseguir que els equips dels esports fossin 

mixtes també i així acabar amb els rols del gènere que defineixen quins esports són 

d’homes i quins de dones, establir botigues de roba mixta per a tothom i no 
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classificar-les en botigues d’homes i botigues de dones, simplement que cadascú es 

vesteixi com li agradi... Aquest són alguns exemples que hi ha entre molts altres. 

Una feminista de gènere que defensa totes aquestes idees és Marilyn Frideman, 

Wendy McElroy o també la coneguda escriptora francesa Virginie Despentes. 

Podem veure la seva ideologia expressada en aquesta cita de Despentes: 

“Porque el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a 

la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, 

delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente 

joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada pero no 

desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buen ama de casa pero no 

sirvienta, cultivada pero menos que un hombre, esta mujer blanca feliz que nos 

ponen delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos, 

a parte del hecho de que parece romperse la crisma por poca cosa, nunca me la he 

encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista.”3 

 

 

 

 

 
3DESPENTES, V.: Teoría de King Kong, Ediciones Grasser y Fasquelle, Editorial Melusina, 2007. 
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2.7 MICROMASCLISMES 

 

 

 

 

 

 

L’anterior piràmide representa el masclisme i moltes de les seves accions, hem de 

tenir clar que totes elles són greus ja que discriminen a la dona, però aquesta 

piràmide les ordena en funció de la gravetat de la situació i de la incidència dels 

casos que hi ha, ja que els dos factors estan relacionats. 

- A dalt de tot trobes la violència de gènere i els assassinats. Ja que això 

suposa el maltractament, i fins i tot la mort d’una persona, està considerat com 

a l’acció masclista més greu. És de la que s’hi troben menys casos, però tot i 

així la quantitat de casos és molt elevada, ja que segons l’últim estudi realitzat 

per la BBC4, cada dia moren unes 137 dones assassinades pels seus marits o 

exmarits. És una constant que a mesura que les dones s’alliberen més de la 

 
4Dades extretes de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46342533 
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cultura patriarcal el nombre d’aquests casos va augmentant. Això és causa que 

alguns homes no poden suportar la independència de les dones i el fet que 

deixin de ser el seu objecte de desig per passar a ser subjectes lliures. Com que 

consideren que les dones són la seva possessió, com si es tractés d’un objecte, 

prefereixen veure-les mortes abans que lliures. És un concepte de l’amor molt 

propi del patriarcat que podem considerar molt primitiu, però que encara està 

molt arrelat. En relació a aquest tema, podem veure com el psicòleg M. 

Recalcati, ve a dir aproximadament el mateix: 

“Hubo épocas en que la ley de los códigos autorizaba la violencia brutal de los 

hombres frente al ultraje de la traición sin que valiera lo contrario. Se trataba 

de una discriminación que justificaba y defendía ideológicamente esa clase de 

violencia: la mujer era considerada un objeto en manos del hombre, que podía 

disponer de ella arbitrariamente. El derecho de propiedad de la mujer por 

parte del hombre hallaba su fatal colusión en las normas jurídicas. La violencia 

masculina -hasta llegar al asesinato pasional- se justificaba por la necesidad de 

restablecer el honor y por la superioridad del hombre sobre la mujer. Hoy las 

cosas han cambiado; las justas reivindicaciones feministas han emancipado a 

la mujer de esa situación como objeto sometido a la voluntad masculina y los 

códigos legales han tenido que adaptarse gradualmente a este nuevo clima 

cultural. Pese a todo, no puede ser casual que precisamente cuando las voces 

de las mujeres han empezado a ser más fuertes, a alzarse con más decisión, 

los casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres por parte de los 

hombres se hayan multiplicado. Se calcula que en nuestro planeta al menos 

una de cada tres mujeres ha sufrido en su vida alguna forma de violencia por 

parte de los hombres”5 

- En segon lloc trobem les violacions, les agressions i els abusos sexuals. Aquests 

casos també són molt greus i hi ha una gran quantitat de casos diàriament. 

 
5RECALCATI, M: Ya no es como antes, Colección Argumentos, Editorial Anagrama, Barcelona 2015. 
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Segons l’estudi de l'ONU6, s’estima que el 70% de les dones han patit violència 

física i sexual per part de la seva parella, ex parella o algú de la seva família 

mentre que un 35% de les dones l’han patit per part d’un home desconegut 

(aquestes dades inclouen només violacions i agressions, els abusos no estan 

inclosos, de manera que la xifra realment seria encara més elevada.). 

- Seguidament trobem el silenciament de les dones en els llibres de text, 

les discriminacions laborals, l’impost rosa, l’androcentrisme... De tot això ja 

n’he donat moltíssimes dades en els apartats anteriors del treball, però cal 

destacar que les discriminacions que segueixen patint les dones avui en dia 

són molt elevades i que la societat en la que vivim ara es troba molt lluny de 

la igualtat en termes d’igualtat social. 

- En la part més inferior trobem els micromasclismes. Podríem 

considerar que aquests són els petits actes quotidians que discriminen a la 

dona. Aquest terme va ser definit per Luis Bonino Méndez: “El 

micromasclisme, és una pràctica de violència de gènere a la vida quotidiana 

que és tan subtil que passa desapercebuda, però que reflecteix i perpetua les 

actituds masclistes i la desigualtat de gènere”. 

Així com afirma Luis Bonino Méndez, el micromasclisme està tan normalitzat que 

passa desapercebut. Alguns exemples quotidians del micromasclisme serien els 

següents: 

- Un clar micromasclisme està present en el moment de comprar uns 

bitllets d’avió, per exemple, a l’hora de marcar el teu gènere les dones hem de 

marcar entre senyora o senyoreta i els homes només tenen la opció de 

 
6Dades extretes de: https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-
and-figures 
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senyor... representa que les dones no arribem a ser senyores fins que es casen 

amb un home. 

- Un altre seria les floretes pel carrer, és molt normal que quan una noia 

va sola pel carrer o acompanyada d’amigues, rebin comentaris sobre el seu cos 

o xiulets per part dels homes. En canvi, si la dona va acompanyada d’un home, 

és molt poc probable que rebi aquest tipus de comentaris, ja que s’entén que 

aquella dona és propietat de l’home que l’acompanya i que, per tant, no se li 

pot dir res. És molt injust i està massa normalitzat que els homes es puguin 

sentir amb la llibertat d’opinar sobre el nostre cos increpant a les dones quan 

només caminen pel carrer. 

- Que les dones paguem menys a les discoteques és també un clar 

micromasclisme ja que representa que no hem de pagar tant ja que som part 

més de la decoració, som objectes sexuals per als nois que assisteixen a les 

discoteques. 

- El típic acte “cavallerós”  que ens obrin la porta del cotxe, ens 

desarrambin la cadira perquè puguem seure, ens paguin el sopar o ens deixin 

passar primer és un micromasclisme en tota regla. És com si els homes ens 

haguessin de protegir perquè nosaltres soletes no podem. 

- Els anuncis de la televisió que estableixen els canons de bellesa, o que 

fan entendre a les noies que sense anar depilades no poden sortir al carrer ni 

fer plans amb ningú... 

- Les típiques llistes que fan els nens a l’escola puntuant a les seves 

companyes de classe, segur que hi ha algun cas que és al revés, però no és tan 

comú. 
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- En els restaurants, quan es demana una beguda light o sense sucre, 

sempre li porten a la dona ja que està sobreentès que nosaltres som les que 

fem la dieta per estar més primes i complir els canons de bellesa. 

- També en els restaurants, quan es demana el compte, sempre li porten 

a l’home ja que es dóna per fet que ell és el que porta els diners de la casa. 

- A les entrevistes de treball, és molt comú preguntar a les dones joves 

si tenen pensat ser mares ja que a l’empresa no li interessa haver de buscar un 

substitut durant la seva baixa maternal, en canvi, als homes no se’ls hi 

pregunta. Aquí es veu clarament que hi ha el prejudici que els nens són 

responsabilitat única de les dones. 

- Saludar amb dos petons a les dones, però donant la mà als homes 

també és un micromasclisme. 

- Molts dels polítics homes famosos se'ls coneix pel cognom mentre que 

a les dones pel nom, això és també un clar micromasclisme 

- Els uniformes escolars que proporcionen faldilla per elles i pantalons 

per ells, i si alguna noia es sent més còmode portant pantalons o algun noi 

amb faldilla? 

- Els rols de gènere amb les joguines dels nens petits, per exemple, 

també és un micromasclisme molt comú. Els nens cotxes i les nenes nines, els 

nens blau i les nenes rosa... 
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- A una nena, només néixer, se li posen les arracades sense que ella tingui 

el poder de decidir si les vol o no, des del moment en el que neixen necessiten 

un accessori per ser més guapes i, en canvi, als nens no se’ls hi posa res. 

Aquests són alguns dels micromasclismes més comuns, encara que n’hi ha molts més 

i d’altres i la llista seria interminable. Com ja he dit, molts d’aquests estan tan 

normalitzats que passen desapercebuts, i no hem de deixar que això passi perquè es 

comença amb micromasclismes, se segueix amb discriminació o silenciament, es 

continua amb abús sexual i violació i acaba amb maltractament  i l’assassinat, així que 

s’hauria d’intentar frenar-ho des del principi i evitar al màxim els micromasclismes. 

Així doncs, aquesta cultura patriarcal en la que vivim fa que el nostre entorn estigui 

ple de micromasclismes que moltes vegades passen desapercebuts, els tenim tan 

normalitzats que a vegades ni ens en donem compte. És evident que d’un dia per 

l’altre no podem acabar amb totes les violacions, o amb tots els maltractaments de 

gènere o inclús assassinats... Però la fi dels micromasclismes si que està en les nostres 

mans, és per això que quan veiem algun fet que no ens sembli correcte ho hem de dir, 

no podem deixar-ho córrer perquè la lluita comença per aquí, per intentar deslliurar-

nos d’algunes de les herències que ens ha deixat la cultura patriarcal a la nostre 

societat actual.  
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2.8 SORORITAT 

La sororitat és la germandat que existeix entre les dones. Aquest terme, prové de la 

paraula soror, que en llatí significa germana. De manera que la sororitat és un 

neologisme que fa referència a la solidaritat que hi ha entre les dones i com es recolzen 

les unes a les altres dins d’aquesta societat patriarcal. 

La sororitat no és un concepte que ens inculqui aquesta societat en la que vivim, al 

contrari, la societat patriarcal ens ensenya que ens hem de tenir enveja les unes a les 

altres per veure qui és més guapa o quina té més nois al darrera. Això ens ho 

transmeten a través de l’herència cultural des de ben petites. Per exemple, es pot 

veure amb contes i històries com les de la Ventafocs que competeix amb les seves 

germanastres per aconseguir al príncep i aquestes l' envegen fins a odiar-la per la seva 

bellesa , o la Blancaneus que competeix amb la seva madrastra per un noi, i per veure 

quina de les dues és la més guapa del regne. Vulguis o no, créixer amb aquestes 

històries influeix molt en la mentalitat de les nenes petites i els fa entendre que s’han 

d’envejar entre elles en lloc de recolzar-se, ja que els humans acostumem a voler-nos 

assemblar als models  que veiem al cine o als contes. En quasi cap de les històries 

infantils hi ha noies que lluitin juntes o que siguin amigues i no es discuteixin per un 

noi, això dona molt que pensar. Ni la Ventafocs, ni la Blancaneus, ni la Bella Dorment, 

ni la Sireneta, ni la Bella i la Bèstia ni la Rapunzel ni moltes altres tenen amigues amb 

qui comptar quan les coses no els hi surten bé, és més, la majoria, estan enfrontades 

amb totes les noies que surten a la pel·lícula, perquè perfecte només ho pot ser una i 

les altres li han de tenir enveja. Aquest cultura que ens transmet el cinema i la cultura 

en general quan som petites, és realment vergonyosa i és evident que ha influït molt 

en la societat actual. Per sort, últimament Disney s’ha estat renovat i sembla ser que 

cada vegada més, les seves pel·lícules mostren un millor missatge que no discrimina 

tan a les dones. Encara que segueix quedant molta feina a fer, s’ha de reconèixer que 

ha canviat bastant i cap a millor, per exemple: a la pel·lícula de Brave, ella no necessita 

cap príncep que la salvi de ningú i es defensa ella sola, o a Frozen es veu clarament 
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l´amistat entre les dues germanes i com es recolzen i s’ajuden sense tenir-se enveja, 

que fins ara, quasi que no s’havia vist en cap pel·lícula. Així com el missatge que ens 

donaven amb les antigues pel·lícules influïa molt en el pensament de les nenes, els 

missatges d’ara també estan influint bastant i això és una bon senyal, tot i així encara 

queda moltíssim per fer. 

La finalitat de la sororitat és fer-nos entendre que encara que haguem crescut amb 

relats i històries que ens ensenyaven que havíem de tenir-nos enveja les unes a les 

altres i ser enemigues, hem d’aprendre a valorar-nos més, a recolzar-nos i alegrar-nos 

les unes per les altres, perquè unides arribarem més lluny. 
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2.9FEMINITAT O MASCULINITAT 

Anem a parlar dels rols de gènere. Des que som ben petites que ens estableixen uns 

rols per nenes i uns rols per nens que si per algun motiu no compleixes, seràs marginat 

per la resta, perquè simplement no encaixes, ets diferent. Des de ben petites ens 

transmeten el missatge que ser diferent és dolent, com si fos alguna cosa que s’hagi 

d’evitar perquè sinó no encaixaràs en la societat. Ens haurien d’ensenyar que ser 

original és molt important i que ser diferent t’ajuda a destacar en el què realment a tu 

t’agrada i et pot ajudar a identificar-te com a persona i conèixer-te a tu mateix. Avui 

en dia, ens donen a entendre que el que no és diferent, és normal i el que és diferent 

és anormal. Però, que és realment la normalitat? La normalitat és allò que la societat 

ens inculca com a corrent o normal, són els models que ens posen per tal de reproduir 

sempre les mateixes estructures i relacions socials fins a l’infinit dels temps. La idea és 

eternitzar i conservar aquests models, resistència al canvi. Però, d’altra banda, hem de 

tenir clar que  no hi ha res escrit que determini que és i que no és normal i que aquesta 

normalitat evoluciona amb el temps i mai és la mateixa. Afortunadament, malgrat el 

conservadorisme de la societat, les persones tendeixen a pressionar per tal que hi hagi 

canvis i transformacions en positiu. Mirat així, doncs, la normalitat és o és molt 

subjectiva o simplement té a veure amb el que en una determinada època s’ha 

acceptat com a estàndard. 

Comencem amb els rols i les diferències de gènere, n’hi ha una llista força llarga: 

- A les nenes quan naixem ens posen arracades perquè sense 

guarniments no estem tan guapes mentre que els nois no necessiten cap 

accessori per ser-ho. 

- Si una família té una filla nena tots els regals seran de color rosa metre 

que si el fill és un nen els regals seran de color blau, no té cap sentit, però la 
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societat ho inculca així: rosa color de nenes i blau color de nens... Si una nena 

porta una samarreta blava, encara és passable, però si un nen en porta una 

rosa serà valorat negativament, perquè el que és de nenes, és inferior i com 

que el rosa ho és, els nens no el poden portar. 

- Els nens han de jugar amb cotxes i les nenes amb nines. 

- Els nens han de jugar a futbol i les nens ballar. 

- Fins i tot hi ha series i pel·lícules de nenes, com per exemple les 

princeses i les barbies i pel·lícules de nens com Rayo McQueen o Spiderman. 

Les suposades pel·lícules per a nenes els  fan entendre que han de ser fràgils i 

no es poden defensar soles i sobretot que han d’estar sempre belles, mentre 

que les suposades pel·lícules de nens els  ensenyen a que han de ser forts i 

valents. 

- Les nenes poden plorar en públic, però els nens no. 

- Si un nen fa alguna activitat esportiva malament es sentiran frases com 

aquesta: “jugues com una nena” o “no siguis nenaza i fes-ho”... Mentre que si 

una nena és realment bona jugant a algun esport es sentiran frases com: 

“jugues bé per ser una nena”. 

Aquests són alguns dels rols de gènere establerts pels nens petits, encara que no 

ho sembli són tan radicals que acaben convertint-se en una identitat per a les 

nenes i els nens petits. El problema és que si han crescut amb aquesta mentalitat, 

després quan arriba l'adolescència costa molt que es deslliurin d’aquests rols de 

gènere i que puguin ser lliures d’actuar com vulguin sense que els  importi el que 
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pensi la societat. I així és com la societat aconsegueix que els nens i les nenes 

s’identifiquin amb els termes masculinitat i feminitat i es fomenti totalment la 

desigualtat entre els dos gèneres en lloc de fomentar que totes som persones i 

que hauríem de ser tractades per igual i ser lliures de fer el que vulguem. El pitjor 

és que no només hi ha rols de gènere pels infants, sinó que pels adolescents i els 

adults també n’hi ha i és una llista interminable. 

És per això que una altra finalitat del feminisme és destruir aquestes construccions 

fetes pels rols i els estereotips de  gènere ja que limiten la vida de les persones i 

ens obliguen a ser d’una manera o una altra segons el nostre gènere, això fa que 

creixi la violència i la discriminació de gènere i fomenta totalment la desigualtat. 

El feminisme pretén acabar amb aquesta poca llibertat i aconseguir que les nenes 

i nens, les noies i nois, i les dones i els homes puguin ser lliures de fer el que els hi 

vingui de gust sense ser jutjats per la societat. En tots aquests esquemes, rols i 

models es pot veure com en la cultura del patriarcat el femení i la feminització és 

considerat com a quelcom dolent i inferior, com un defecte i és rebutjat per la 

societat patriarcal. El femení i la feminitat està reservada només a les dones 

perquè elles són d’una categoria inferior i això les marca com a tals. La feminitat 

en els homes fa que els rebaixi de categoria. Però, tret d’aquests estàndards i 

models tan pobres, caldria preguntar-se que és la feminitat. Caldria que cada dona 

es preguntés que és ser dona i que optés de forma individual a una feminitat 

pròpia i no un estàndard proporcionat per un model cultural. Cada dona hauria de 

poder viure la feminitat i el ser dona a la seva manera i no ser esclava d’un sol 

model de feminitat o d’una manera de ser dona al que resta obligada per la resta 

de la societat. 

D’altra banda, podem veure també com en tots aquests esquemes, rols i models 

s’observa com en la cultura del patriarcat el femení i la feminització és considerat 

com a quelcom dolent i inferior, com un defecte i és rebutjat per la societat 

patriarcal. El femení i la feminitat està reservada només a les dones perquè elles 
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són d’una categoria inferior i això les marca com a tals. La feminitat en els homes 

fa que els rebaixi de categoria. Però, tret d’aquests estàndards i models tan pobres, 

caldria preguntar-se que és la feminitat. Caldria que cada dona es preguntés que 

és ser dona i que optés de forma individual a una feminitat pròpia i no un Standard 

proporcionat per un model cultural. Cada dona hauria de poder viure la feminitat 

i el ser dona a la seva manera i no ser esclava d’un sol model de feminitat o d’una 

manera de ser dona al que resta obligada per la resta de la societat. 
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2.10 LA INFLUÈNCIA DEL PATRIARCAT EN DIFERENTS ÀMBITS 

El patriarcat, com sistema social en el qual els homes tenen el poder primari i 

predominen en els papers de lideratge polític, autoritat moral, privilegi social i control 

de la propietat, no només afecta a la societat en general, si no que influeix dins dels 

àmbits més característics del nostre dia a dia tot i que nosaltres no ens en donem 

compte. 

El patriarcat té una gran influència sobre molts àmbits de la nostra vida quotidiana, com 

són: 

- Dins els instituts i les escoles: 

En aquest àmbit, la situació ha millorat molt a mesura que els anys han avançat 

ja que anteriorment a les dones no els  permetien estudiar, hi ha països on 

actualment encara tampoc com Pakistan, Etiòpia i Nigèria. Avui en dia, hi ha un 

total de 50 milions de nens i nenes que no tenen accés a l’escola, d’aquests 50, 

més de la meitat són nenes, és a dir que avui en dia hi ha 31 milions de nenes al 

món que no poden anar a l’escola. Tot i així, és cert que a la resta del món la 

situació ha millorat moltíssim i a la gran part dels països, els nens i les nenes 

tenen les mateixes oportunitats escolars. Encara que molts dels infants puguin 

accedir a l’escola, l'educació que reben segueix sense ser igualitària ja que per 

exemple, en els llibres de text que s’usen, hi ha molt poques referències 

femenines o el llenguatge que s’utilitza en l’educació per exemple és totalment 

androcèntric. A més a més, el patriarcat dins les escoles, no només es veu 

plasmat a través de l’educació que reben les nenes i els nens allà si no que també 

a través de l’educació que reben des de casa i que després porten a les escoles. 

Per exemple, comentaris masclistes o sexistes fets a la classe, o llisten on es 

puntuen a les noies de la classe segons el seu cos o si son maques... Encara que 

no ho sembli, si ens hi fixem bé, podem veure que el patriarcat influeix moltíssim 

dins l’educació i això afecta molt a la igualtat de gènere de les generacions 

futures. 
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- Dins el món laboral: 

Actualment, es creu que les dones i els homes tenim les mateixes oportunitats 

de treball, però està clar que no és així i hi ha molts fets que ho demostren. Les 

dones joves encara que tinguin una carrera universitària, un màster, un doctorat 

i molts altres títols, sempre ho tindran molt més difícil a l’hora d’aconseguir feina, 

que un home amb els mateixos o fins i tot menys títols que elles. Això és motiu 

de la idea que les dones hem nascut per fer mares, a la majoria de les dones 

d’entre 20 i 40 anys, els  pregunten a l'entrevista de feina si són o tenen pensat 

ser mares, en canvi als homes no. Això és a causa que la baixa de maternitat és 

molt més llarga que la de paternitat ja que se sobreentén que és la dona qui ha 

de fer-se càrrec de la criatura. Aleshores, és evident que les empreses no volen 

contractar a algú si al cap de x temps agafarà la baixa i hauran de buscar a algú 

altre. És per això que si s’igualessin les baixes de maternitat i paternitat, les 

oportunitats de feina de les dones i els homes serien més equitatives i justes. A 

més a més, avui en dia, les dones cobrem menys que els homes encara que fem 

exactament la mateixa feina, i hi ha molt poques dones a la direcció d’empreses 

per exemple, ja que es creu i es té interioritzat que són els homes els que han de 

dirigir i manar ordres. 
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- Dins les xarxes socials: 

Podríem dir que la vida de les adolescents i els adolescents d’avui en dia està dins 

les xarxes socials. La majoria publiquen tota la seva vida allà i no només això si 

no que també hi estan connectat moltes hores el dia, quan no és a l’Instagram al 

twiter o al tiktok o al YouTube o al WhatsApp o al Snapchat... Dins les xarxes 

socials hi ha una sèrie de restriccions a l’hora de penjar contingut, i aquestes són 

diferents per les dones que pels homes. Mentre que als homes se’ls està permès 

penjar fotos sense samarreta i on es vegi un mugró, a les dones no, les dones 

l’han de tapar perquè sinó, es considera que s’estan sexualitzant i la xarxa social 

et borra la foto... No només això, en xarxes socials com al tiktok, les noies que 

volen penjar vídeos en banyador o amb pantalons curts, tenen problemes a 

l’hora de penjar-los ja que la majoria o els eliminen o els posen en revisió, ja que 

es considera contingut inadequat, mentre que les nois no tenen problemes i 

poden penjar vídeos o fotos sense samarreta sense cap mena de problema. A 

més a més, dins d’aquestes xarxes socials hi ha moltíssim contingut masclista i 

sexista que discrimina a la dona, i a sobre, aquest tipus de contingut acostuma a 

vitalitzar-se moltíssim i rep molt de suport. Això fa que el masclisme es normalitzi 

dins la societat i sobretot dins la vida quotidiana dels adolescents. 

- Dins la televisió: 

Deixant apart la gran quantitat d’escenes masclistes que es veuen representades 

en les sèries i les pel·lícules més famoses entre la societat, dins la televisió, també 

podem veure molt de masclisme tant als anuncis com a les noticies. Aquest fet 

és preocupant ja que sobretot les generacions futures passen la seva major part 

del temps lliure o bé en les xarxes socials o bé mirant la televisió. Això doncs, de 

la generació z s’espera un canvi, un canvi de la societat, per poder arribar a una 

on tothom sigui acceptat per mostrar-se tal i com és. També és cert que haver de 

demanar això en ple segle XXI, és bastant greu, que avui en dia m oltes persones 

no es sentin incloses dins la societat i estiguin discriminades per aquesta pel 

simple fet de no complir els estereotips imposats sobretot per la influència del 

patriarcat. Així doncs, si avui en dia hi segueix havent tan sexisme i tanta 

influència patriarcal a la televisió, vulguis o no influenciarà en la mentalitat de les 
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adolescents a l’hora de veure les coses d’una manera o una altre. És per això que 

encara que estigui molt normalitzada, la situació és realment greu. Pensar que 

en el nostre dia a dia, el masclisme està tan present que fins i tot són publicats 

molts anuncis que el fomenten inconscient ment. Alguns exemples són els 

següents: 

 El dia de la mare, el Corte Inglés va llençar una campanya on el seu eslògan 

era el següent: “ 97% entregada, 3% egoísta, 0% quejas, 100% madre” . 

Aquest eslògan és un clar exemple del masclisme representat en la societat, 

ja que dona a entendre que ser una bona mare és haver d’entregar-se a la 

família diàriament i sense poder-se queixar... 

 

 

 

 

 

 

 

 Carrefour va llençar un anunci molt sexista el dia del nen i el de la nena que 

donava a entendre els rols de gènere. Ja que no només classifica els gèneres 

en colors, si no que a sobre els nens són herois i guanyadors mentre que les 

nenes són cuineres.... 
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 Facua, una organització que es dedica a defensar els drets dels consumidors 

d’Andalusia, el 2016 va llençar una campanya a través d’un anunci totalment 

sexista que es titula “ el plan perfecto”. En l’anunci es pot apreciar que aquest 

pla perfecte consisteix en fer que les dones es beguin mínim 5 copes per 

després poder aprofitar-se d’elles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’empresa Dolce i Gabanna, va treure un anunci on es mostrava clarament 

una violació en grup cap a una noia... Aquest anunci va haver de ser retirat 

de molts països. 
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 L’anunci que Cillit Bang va treure l’any 2015 consistia en una dona que deia 

que no tenia temps per fer totes les feines de casa fins que va provar aquell 

producte i que des de llavors li sobrava temps per fer-se carrer dels seus fills. 

Aquí, podem veure clarament representat el masclisme que dona per fet que 

la dona és la encarregada de les feines de casa i de cuidar als nens. L’enllaç 

de l’anunci és el següent: 

https://www.youtube.com/watch?v=n1ammEAXt_0 
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3. PATRIARCAT DINS EL MÓN DE L’ESPORT 

El patriarcat com hem vist anteriorment, segueix influenciant moltíssims en molts dels 

aspectes i àmbits de la vida quotidiana, uns dels més destacables són els ja citats: en les 

escoles, les xarxes, el món laboral... Però la influència que rep el món de l’esport del 

patriarcat és molt elevada també i passa molt desapercebuda. Fins i tot, s’ha arribat a 

afirmar que era l’àmbit que més remarcava la desigualtat de gènere i que més 

discriminava a la dona. 

3.1 DESIGUALTAT SALARIAL EN L’ESPORT 

Dins el món de l’esport, trobem desigualtat de gènere per tot arreu, algunes de les 

accions que marquen les desigualtats són més evidents i més conegudes mentre que 

altres passen desapercebudes o es normalitzen i no es destaquen tan però segueixen 

marcant aquesta discriminació cap a les dones. 

L'aspecte que podem considerar que marca més la desigualtat és la diferencial 

remuneració econòmica que s’atribueix als esportistes professionals de diferents 

gèneres. Avui en dia, aquest aspecte segueix sent increïblement desigual i hi ha moltes 

dades que ho demostren: 

- En el top 3 de les jugadores de futbol més ben pagades hi trobem:7 

1. Alex Morgan (408.000 € al mes) 

2. Megan Rapinoe (402.000 € al mes) 

3. Ada Hegerberg (400.000 € al mes) 

Aquestes, són les tres jugadores de futbol femení més ben pagades del món. Ara 

anem a comparar-ho amb el top 3 de jugadors. 

- En el top 3 dels jugadors de futbol més ben pagats hi trobem8 

1. Lionel Messi (8,3 milions d’euros al mes) 

 
7https://www.elnacional.cat/es/deportes/8-marzo-dia-mujer-brecha-salarial-futbol-masculino-
femenino-mundial_475833_102.html 
8https://www.superdeporte.es/futbol/2020/02/07/descubre-son-jugadores-mejores-
pagados/440893.html 
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2. Cristiano Ronaldo ( 4,5 milions d’euros al mes) 

3. Neymar Jr (3 milions d’euros al mes) 

És a dir, que mentre que la jugadora de futbol més ben pagada del mon cobra 4,8 

milions d’euros anuals, el jugador de futbol més ben pagat en cobra uns 99,6 

milions a l’any. És més, si sumem els sous de les tres jugadores més ben pagades, 

no arriben ni a la meitat de la mensualitat del Messi, el jugador més ben pagat, 

però és que entre les tres, ni tan sols arriben a la meitat del salari mensual del 

segon jugador més ben pegat ni del tercer tampoc. Aquí es veu reflectida una 

gran desigualtat de gènere en el món de l’esport, com bé corroboren les següents 

gràfiques: 
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No només passa en el món del futbol si no que en el món de molts altres esports com el 

bàsquet per exemple, també passa i ens trobem en la mateixa situació. 

Dins el món del bàsquet, destacaríem la NBA (National Basketball Association) i la WNBA 

( Women’s National Basketball Association). Entre aquestes dues associacions del mateix 

esport, hauríem de poder dir que l'única diferència és que una és l' associació d’homes i 

l’altra de dones ja que avui en dia encara no es considera l'opció de fer equips mixtes en 

l’esport professional. Malauradament, no és així, hi en aquestes dues associacions es veu 

molt representada la desigualtat de gènere en molts aspectes com per exemple els 

següents9: 

- La mitjana de salaris mensuals de la NBA és de 6,4 milions de dollars mentre que 

el de la WNBA és de 215.000$.   

- El salari mínim de la NBA és de 75.000$ mentre que el de la WNBA és de 50000$ 

- Un equip de la NBA genera uns 197milions de dollars a l’any, mentre que un de 

la WNBA en genera 5milions. 

 
9https://www.blogdebasket.com/2020/07/07/exageradas-diferencias-salariales-nba-wnba 
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- Per veure encara més clara aquesta diferència salarial només cal comparar els 

salaris de les dones més ben pagades i dels homes més ben pagats, ja que hi ha 

una diferència salarial molt evident. 

DONES HOMES 

Elena Delle Donne      $215.000 Stephen Curry              $40,231,758 

Emma Meesseman     $215.000 Russell Westbrook      $38,506,482 

DeWanna Bonner       $215.000 Chris Paul                      $38,506,482 

 

 

Aquesta diferència salarial clarament representada en el futbol i en el bàsquet 

passa en la gran majoria d’esports, és per això que si fem una recerca dels 10 

esportistes més ben pagats del món, absolutament tots són homes, no hi entra 

ni una dona a la llista. 10 

1. Floyd Mayweather (Boxeo): $248.000.000 

2. Messi (Fútbol): $112.000.000 

3. Cristiano Ronaldo (Futbol): $100.000.000 

4. Conor McGregor (MMA): $100.000.000 

5. Neymar (Fútbol): $76.500.000 

6. LeBron James (NBA): $75.000.000 

7. Roger Federer (Tenis): $66.000.000 

8. Stephen Curry (NBA):$65.000.000 

9. Mathew Ryan (NFL): $57.200.000 

10. Mathew Ryan (NFL): $50.000.000 

Com podem veure clarament en aquesta llista no hi apareix cap dona, hi encara 

hi haurien molts més homes més fins arribar a la dona esportista millor pagada, 

que és la Naomi Osaka, una tenista que cobra 37.2 milions de dollars a l’any. 

 
10https://www.lne.es/sociedad/2019/03/20/son-10-deportistas-mejor-pagados-18433190.html 
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Per tant, la diferència salarial és un aspecte molt clar i molt obvi dins el món de 

l’esport, i és un dels aspectes que haurien de millorar amb més urgència, no es 

pot pretendre arribar a la igualtat amb unes diferències salarials tant evidents 

dins el món de l’esport i en molts altres àmbits. S’haurien de destinar els mateixos 

diners a l’esport femení que al masculí, i així doncs també donar la mateixa 

propaganda i publicitat i patrocinar-los per igual ja que al cap i a la fi tot és esport 

i un gènere no pot ser el causant d’un reconeixement diferent. Per tant, en aquest 

aspecte encara queda moltíssima lluita per fer per tal d’equilibrar els salaris i que 

es vegi a la dona com a una figura igual d’esportiva que l’home. 

I la diferència econòmica entre els equips masculins i els femenins no és 

únicament la salarial, si no que també es destinen quantitats molt diferents de 

diners cap a la gestió dels equips masculins que cap als femenins. Així doncs, 

aquesta desigualtat acaba transformant-se en un cicle. Si als equips masculins 

s’hi destinen els millors entrenadors, els millors patrocinadors, més rodatge, més 

publicitat, una equipació d’entrenament més bona, més suport del públic, més 

selecció més rivalitat... La motivació dels jugadors masculins al veure que hi ha 

tanta destinació i esforç darrera el seu equip creixerà moltíssim. El cas contrari 

passarà amb els equips femenins, al veure que gairebé no hi ha interès per elles, 

que bàsicament es queden amb les sobres del equip masculí. La seva motivació 

baixarà molt més, i per tant serà més difícil rendir al màxim als partits per elles. 

Això actualment passa ja que la quantitat de diners que reben els equips 

masculins no és comparable amb la que reben els femenins ja que és molt 

desigual.  
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3.2 POPULARITAT DE L’ESPORT SEGONS EL GÈNERE 

És molt obvi que no es dona la mateixa propaganda ni publicitat als esportistes 

masculins que als femenins, per tant les dones esportistes no arriben a la societat 

de la mateixa manera que arriben els homes. 

Per demostrar aquest apartat, he fet una enquesta a un total de 662 persones de 

diferents gèneres i edats, on se’ls hi donava una sèrie de noms d’esportistes tant 

femenins com masculins de molts esports diferents i elles havien de marcar quins 

d’aquells esportistes coneixien i quins no. 

Els resultats de la enquesta han mostrat les següents evidencies: 

FUTBOL: 
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BASQUET: 
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA: 



64 
 

TENIS: 
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NATACIÓ: 
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ATLETISME: 
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En aquesta enquesta es veu perfectament reflectit que els esportistes masculins, arriben 

molt més a la societat que les esportistes femenines ja que per realitzar l´ enquesta vaig 

agafar un exemple de les millors jugadores femenines i un exemple dels millors jugadors 

masculins. Així doncs, tot i tractar-se de les millors de cada esport, no arriben a la societat 

i en els resultats de l´ enquesta podem veure que pràcticament no són conegudes, 

especialment les que practiquen un esport entès com a masculí per la societat. 

Els jugadors masculins tots superen el 75% de percentatge de gent que els coneix, és a 

dir de popularitat, inclús hi ha tres que es troben a més d’un 95%, que són els famosos 

Lionel Messi, Michael Jordan i Rafa Nadal. Tot i així, hi ha un home que no és gens 

conegut, que precisament és el gimnasta Nikolay Andrianov. Doncs aquests resultats 

confirmen que la majoria d’esportistes masculins són conegudíssims per la societat i 

molt populars sempre i quan l´esport que practiquin estigui entès per aquesta coma 

esport masculí. El problema en aquesta afirmació no és només que dins la societat 

s’entén que alguns esports són més masculins i altres més femenins, si no que la majoria 

d’esports tret de la gimnàstica, estan considerats com a esports masculins i és per això 

que els homes es popularitzen molt més, se’ls dona molta més publicitat i cobren molt 

més en la majoria d’esports. En canvi, l’únic gimnasta que he posat, únicament el 

coneixia un 7% del total de persones que han fet l´ enquesta. Tenint en compte que l’han 

fet un total de 662 persones, únicament el coneixien 47. Això és a causa que els 

estereotips imposats per la societat que marquen que tot el que té a veure amb la 

gimnàstica és cosa de dones, i si ja amb prou feines les dones d’aquests esport són 

conegudes, els homes encara menys, ja que són considerats com una vergonya per la 

societat i per tant es marginen. També cal afegir que tots els esportistes que he posat 

dins la enquesta superen a la seva rival femenina en el % de popularitat, en excepció del 

gimnasta Nikolay Andrianov i el nadador Michael Phelps (en el cas de nadador, el més 

probable és que si es fes l' enquesta en un altre país o de manera internacional, ell fos 

més conegut, el problema és que la seva rival femenina és la Mireia Belmonte, una 

esportista catalana, això influencia en què sigui més coneguda). Per tant, l´ enquesta 

confirma que els homes esportistes són generalment molt més populars que les dones 

dins la societat. 
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Pel que fa a les jugadores i esportistes femenines, únicament dues superen el 50% de 

popularitat, que són la Selena Williams amb un 81.3% de persones que la coneixen, i la 

Mireia Belmonte amb un 93,1%. Aquestes dues esportistes són de tenis i natació 

respectivament, aleshores podríem dir que encara que aquests esports siguin 

considerats més com a masculins generalment, no són dels que més discriminen a les 

dones, ja que aquestes arriben a ser força conegudes. Tot i així, si ens posem a mirar els 

salaris, es veuria clarament la desigualtat representada encara que en aquest cas les 

dones siguin més populars. Tret d’aquestes dues, cap de les altres esportistes citades 

superen el 50% de popularitat en la societat, i inclús n’hi ha dues que ni superen el 10% 

que són la jugadora de basquet Diana Taurasi (9,7%)  i l' atleta Alyson Felix (9,2%). De 

totes les esportistes dones, únicament superen al seu oponent masculí dues que són la 

Mireia Belmonte (nadadora) i la Simone Biles (gimnasta). La Simone Biles al ser gimnasta 

és corrent que superi al seu oposant home ja que la gimnàstica està considerada com a 

un esport femení, i per tant, un esport fet per dones. I en el cas de la Mireia Belmonte, 

el més probable és que al ser una esportista famosa de la zona, sigui molt més coneguda 

que el seu oposant ja que ell és estranger. Tot i així la natació no és dels esports més 

sexistes per tant el resultat concorda amb els estereotips imposats per la societat. Tot 

així, la enquesta mostra perfectament que l’esport està vist com a una cosa masculina i 

per tant, els homes esportistes són molt més populars que les dones. 

En conclusió, tot i agafant els millors esportistes i les millors esportistes de cada esport, 

els homes són brutalment més coneguts que les dones en la gran majoria dels esports, i 

per tant el esport femení pràcticament no arriba a la societat. Això fa que els homes se 

sentin molt més motivats a l’hora de fer esport mentre que les dones totalment al 

contrari. I d’aquesta manera es forma un cicle totalment discriminatori per a les dones i 

es creen estereotips que imposen que els homes són més vàlids per fer esport que les 

dones. Per tant, el que s’hauria de fer és donar a conèixer de la mateixa manera els 

homes esportistes que a les dones esportistes, transmetre a tothom que totes les 

persones som capaces de fer esport, que ni hi ha esports masculins ni femenins, que tot 

són esports i que totes som capaces de practicar-los. Però malauradament, en aquest 

món segueix havent-hi moltíssima discriminació cap a les dones i encara queda 

moltíssima lluita per arribar a la igualtat. 
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Així doncs, un resum dels resultats de les enquestes seria el següent: 

Futbol   

- Masculí  99.5%                

- Femení  23.4% 

- diferencia del 76.1 % coneixen mes esportista masculi 

 

Bàsquet  

- Masculí 98.8% 

- Femení 9.7%                

- diferencia del 89.1% coneixen mes esportista masculi 

 

Gimnàstica artística  

- Masculí 7.1 % 

- Femení 37,5 %     

- diferencia del 30.4% coneixen mes esportista         femenina                                

 

Tennis   

- Masculí 99.7% 

-  Femení 81.3 %                         

- diferencia 18.4% coneixen mes esportista masculi 

 

Natació  

- Masculí 76.6% 

- Femení 93.1 %                 

- diferencia del 16.4% coneixen més esportista femenina 

       

Atletisme  

- Masculí 84.4% 

- Femení 9.2%                 

- diferencia del 75.2% coneixen més esportista masculi 
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3.3 PUBLICITAT DELS ESPORTS MASCULINS COMPRAT AMB ELS FEMENINS 

Actualment, hi ha una manca molt important de referents esportistes femenines, així 

doncs els mitjans de comunicació no donen tanta popularitat ni publicitat als equips o 

individuals esportistes femenins com als masculins. Això genera que la societat entengui 

l’esport com una cosa d’homes. Així doncs, els nens i els nois tenen molts referents 

masculins en aquest món, mentre que les noies pràcticament no en tenen. De manera 

que les nenes i els nens creixen amb aquesta idea de que l’esport és un aspecte més 

masculí que femení i que els homes són més vàlids per dedicar-s’hi que les dones.  

Les esportistes i periodistes María Eugenia Ibáñez i Manuela Lacosta van realitzar un 

estudi d’anàlisi de diaris esportius espanyols per veure la diferència que hi havia entre la 

publicitat que es feia als esportistes masculins comparada amb la de les femenines. 

María Eugenia Ibáñez va detectar que la versió de l’esport que arribava a les escoles de 

nenes i nens estava molt masculinitzada. Així doncs, si únicament hi ha protagonistes 

masculins, les nenes de les escoles no tenen referents esportius femenins en la seva 

etapa de formació. Ibáñez ens afirma que: “els mites en l’esport que amb tant 

d’entusiasme i dedicació crea la premsa, la ràdio i la televisió són sempre homes, no hi 

ha dones en aquest Olimp informatiu, amb la qual cosa a la nena se li acaba inculcant 

una versió final de l’esport només per a homes”. 

L’any 2007 es va fer un altre estudi on es van analitzar les noticies esportives dels mitjans 

de comunicació. Abans, van decidir suprimir les noticies de futbol ja que és l’esport més 

sexista aquí a Espanya. Tot i així, els resultats que van sortir mostren la brutal diferència 

entre la publicitat de les esportistes femenines, les quals representen un 8,6%, i la dels 

esportistes masculins els quals representen un 91,4%. Aquests resultats són els 

obtinguts tot i havent suprimit el futbol, que és l’esport al qual es destina més publicitat 

sobretot masculina. Per tant, podem veure que la situació és molt greu ja que ni les 

nenes petites ni les noies tenen referents esportistes femenines en els mitjans de 

comunicació atès que no se’ls hi dona veu ni importància.  

Es va fer aquest mateix anàlisi en els mitjans de comunicació únicament televisius. Els 

resultats van ser molt semblants a l’anàlisi anterior. En aquest cas, l’anàlisi de les 

emissions esportives de la televisió espanyola va determinar que: “del total d’emissions 
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televisades d’esport, el 4,75% correspon al practicat per dones, fins i tot en pitjor 

proporció que el mixt (5,1%). El 90,1% sobrant es dedica a l’esport protagonitzat per 

esportistes homes, la qual cosa acaba redundant en l’imaginari social que l’esport és 

masculí.”11 

Es va fer aquest mateix estudi amb els canals TV3 i el canal 33. Els resultats segueixen la 

mateixa línia que tots els altres. D’un total de 672 hores que es destinen a la televisió , 

un 13% d’aquestes hores són les que es dediquen a noticies esportives i únicament 2,9 

hores de totes aquestes són les que es dediquen a l’esport femení.  

Així doncs, a través de tots aquests estudis podem veure que la publicitat que es destina 

a les esportistes femenines comparada amb la dels esportistes masculins és molt baixa. 

Tal i com afirmen les primeres periodistes María Eugenia Ibáñez i Manuela Lacosta, això 

influeix en que les nenes no vegin l’esport com una cosa que elles són capaces de fer. Els 

hi ensenyen que en aquest món únicament triomfen els homes, ja que ningú els hi 

ensenya cap referent esportista femení. Aquests estudis fan referència a la real gravetat 

de la situació, ja que actualment hi ha molt poques dones que s’acabin dedicant a 

l’esport, bàsicament per dos motius: 

- El primer motiu seria que l’esport és entès per tota la societat com un món 

masculí, per tant,  moltes dones ja ni ho intenten, doncs només els hi ha arribat 

referents masculins i no veuen futur com a dones en aquest món. 

- El segon motiu seria que hi ha dones que ho intenten, però com que es dediquen 

tants pocs diners a l’esport femení, no poden viure únicament de l’esport i 

necessiten trobar una altre feina perquè els hi surti rendible.  

Per tant, la societat segueix estant molt influenciada pel patriarcat en molts àmbits, i un 

d’aquests és l’esport, tal i com demostren les dades dels estudis anteriors. 

 

 

 

 
11 https://revista-apunts.com/wp-content/uploads/2020/11/081-087-122-CAT.pdf 
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4. LES WEBDOCS 

4.1 DEFINICIÓ WEBDOC 

El webdoc, o també coneguda com a webdocumental o documental interactiu entre 

molts altres termes que la defineixen, és un nou gènere cinematogràfic que combina el 

documental amb les webs. És un gènere molt recent de manera que no s’ha acabat de 

determinar la seva identitat o les seves característiques ja que està en plena etapa 

d’evolució i pot ser que encara canviï. En ser un gènere tan recent, tampoc té un nom 

comú per a tothom sinó que és conegut a través de diferents termes, a França és més 

comú anomenar-lo webdoc (web documentary), mentre que a Canadà s’usa més el tema 

idoc (interactive documentary). En aquest treball s’utilitzarà el terme webdoc per parlar 

d’aquest nou gènere cinematogràfic. 

Les webdocs són un nou gènere cinematogràfic molt recent que consisteix a crear un 

contingut que estigui dividit i fragmentat de manera que l’usuari pugui interactuar quan 

navega per internet i visualitza la webdoc. Per tant, podem dir que les webdocs són un 

relat no lineal on és necessària la interacció de l'espectador en la xarxa de vídeos, 

imatges, textos, àudios... 

Al principi va començar sent definit com un subgènere del documental, més tard però 

les directores de webdocs van intentar trencar amb aquesta dependència i aconseguir 

que la webdoc sigues considerada com un gènere individual i independent als 

documentals. Tot i així, els dos gèneres segueixen compartint una característica molt 

important: l' exposició del que és real, tan els documentals com les webdocs mostren 

nomes la realitat, no són gèneres de ficció. Però mentre que el documental ho fa d’una 

única manera ja establerta, la webdoc dona l’opció d’interactivitat i és per això que 

destaca. 

Els elements més importants d’una webdoc són, l’exposició de la realitat ja que busca 

mostrar tot allò que és real i moltes vegades té una funció didàctica, la interactivitat ja 

que permet als usuaris interactuar amb la xarxa i escollir que és el que volen veure i el 

contingut multimèdia ja que els vídeos, les imatges, els àudios, els textos... són elements 

imprescindibles per una webdoc. 
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En conclusió, com a una definició única de webdoc podríem dir que és un gènere 

audiovisual amb la finalitat de retratar la realitat, que està basat en les xarxes i en la 

interacció i participació del usuari dins els components multimèdia que conté, per tal de 

que puguin sorgir diferents relats d’un mateix tema i que cada usuari pugui tenir-ne una 

visió diferent d’aquest.  
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4.2 HISTÒRIA DEL DOCUMENTAL 

El gènere del documental és molt antic, tan antic com el del cinema que podem 

dir que va néixer el 28 de desembre de 1895 al Salon Indien del Gran Café al 

Boulevar des Capuchines a París quan es van projectar diversos films de l' època. 

El cinema va néixer com una idea per ajudar al desenvolupanemt de la ciència, ja 

que els germans Lumière el que volien aconseguir a través d’aquest era que els 

científics poguessin enregistrar diferents elements per després observar-los i 

interpretar-los per tal d’arribar a una hipòtesi. És a dir, que el cinema es va 

inventar com a una eina per ajudar als científics en  el procés del mètode científic. 

És per això, que els primers documentals són únicament fragments de la realitat. 

És a dir, que es col·locava la càmera en un lloc i aquesta enregistrava tot el que 

passava des del punt on estava col·locada i la vida que hi havia des d’aquella 

perspectiva. Creien que d’aquesta manera aconseguirien copiar la realitat i 

obtenir-la de manera immediata. 

D’aquest primers documentals en trobem diferents exemples en diferents 

regions del mon. 

- Espanya: L’arribada dels toreros (1896) 

- Austràlia: Les carreres de Melbourne (1896) 

- Rússia: La coronació del tsar Nicolau II (1896) 

L’any 1898 el cineasta polonès Boleslaw Matuszewski va percebre que a part de 

ser una activitat lúdica, el cinema podia ser també una forma de documentar 

històricament la vida que hi havia en cada època. És per això que va demanar que 

s’instal·lessin una sèrie d’arxius on s’emmagatzemessin alguns dels documents 

com a patrimoni de la humanitat. 

El gènere del documental va predominar fins aproximadament el 1907. Aquest 

tipus de films s’anomenaven films de “grau 0” ja que no constaven de cap tipus 

d’edició que distorsionés la realitat enregistrada. L’any 1910 es van acceptar als 

noticiaris com a documentals vertaders mitjançant l’expansió de les companyies 
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cinematogràfiques de renom, com per exemple aquestes dues de França: Pathé 

i  Gaumont. 

Abans del sorgiment del cinema de no ficció es van començar a establir unes 

bases per tal de limitar els temes que es tractaven en els documentals com per 

exemple van intentar centrar-se en els films d’actualitat o els de viatges 

(travellongues). A més a més, alguns cineastes van decidir filmar amb preses 

falses però mostrar aquestes filmacions com una realitat, i quan es va descobrir 

que eren falses va haver-hi un gran debat sobre la fiabilitat del cinema i la seva 

mostra de la realitat. Aquí va ser quan es va iniciar el debat, encara present 

actualment, sobre quins son els límits de la ficció i la realitat, és a dir en quin 

moment una cosa passa de ser real i es considera ficció. 

Dos autors molt importants que han marcat la història del documental són 

aquest: Flaherty i Vertrov. 

4.2.1 Flaherty, el pare del documental 

Avui en dia es considera a Robert Joseph Flaherty pare del documental, tot i que 

la primera persona en anomenar-lo així va ser el director John Grierson. Altres 

persones com l’historiador i teòric de documentals, Richard M. Barsam, creuen 

que a part de ser el pare del documental, es pot considerar a Robert Joseph 

Flaherty també com el director més popular i influent de les pel·lícules de viatges. 

I fins i tot altres autors el relacionen també amb els inicis del cinema etnogràfic. 

Quan Flaherty era petit, el seu pare treballava com enginyer de mines, de manera 

que la seva família havia d’anar mudant-se constantment. Va ser així com aquest 

futur cineasta, va començar a conèixer moltes regions diferents del món, ja que 

a part de conèixer les regions on traslladaven al seu pare, Flaherty també 

l’acompanyava a molts viatges d’exploració de territoris que feia per tal d’anar 

coneixent més racons del món. Com molts d’aquests llocs que visitaven eren 

totalment naturals, Flaherty va començar a aficionar-se a la natura fins que 

finalment va convertir-se en un explorador i mineralogista de la natura. De 

manera que tots aquests viatges que va fer durant la seva infància i joventut més 

tard li van servir de molta ajuda a l’hora de convertir-se en un documentalista. 
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El seu primer film va ser Nanook of the North (1922). William Mackenzie, 

treballador de la companyia de ferrocarrils canadenca i superior de Flaherty, va 

decidir contractar a Flaherty i endur-se’l a les seves expedicions. En aquestes, 

Flaherty va portar una càmera per tal de poder enregistrar persones i paisatges 

originals i diferents. Quan van tornar de la expedició de la badia de Hudson hi va 

haver una pèrdua de molt material que ja havien rodat, això va fer que haguessin 

de tornar-hi per rodar més imatges. Com que van haver de repetir una gran part 

del projecte, Flaherty va decidir enfocar-lo d’una manera diferent i centrar-se en 

la vida quotidiana d’una família esquimal. La intenció del director a l’hora de fer 

aquest documental era poder transmetre a la gent l’esperit de supervivència i de 

lluita que tenia aquella família i la tribu d’esquimals en general, sobretot des de 

la perspectiva del caçador més important de la tribu d’esquimals itivimuit, 

Nanook, de manera que es considera que Nanook és el protagonista del 

documental i el que ens comparteix la seva vida i el seu esperit guerrer. El film va 

tenir bastant èxit de manera que Flaherty va poder quedar-se a Hollywood durant 

un temps més i donar un cop de mà en altres produccions. 

Flaherty va començar a cooperar i a col·laborar amb altres directors hi va sorgir 

el film de Moana (1926),  que es va destinar a la cadena Paramount, la finalitat 

d’aquest film era enregistrar i documentar la vida de la població de Samoa al 

Pacífic i esbrinar tradicions, rituals i cultures d’aquesta regió. La pel·lícula no va 

tenir l’èxit que esperaven, és cert que alguns crítics van estacar el meravellós 

paisatge que hi sortia però per la resta va ser un fracàs de film. 

Després del fracàs de Moana, Flaherty es va veure obligat a traslladar-se a Gran 

Bretanya per col·laborar amb altres cineastes i tirar endavant la seva carrera. Un 

cop a Gran Bretanya, es va posar en contacte amb el director John Grierson. 

Després d’un temps cooperant, van treure la seva col·laboració: Man of Aran 

(1934).  Aquest film si que va tenir èxit i va triomfar, és més, avui en dia es 

considera una de les millors pel·lícules de Flaherty. Sense sortir de la seva zona 

de confort, el film tractava una altra vegada sobre el desenvolupament i la lluita 

de l’ésser humà amb la natura i aquest film es va rodar a les illes d’Aran (Irlanda). 

Les escenes més famoses d’aquest documental són les que hi apareix el mar i 
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sobretot les de la pesca del tauró, ja que s’havia perdut aquesta tradició i en ser 

enregistrada es va guardar com a material històric. 

Després d’aquest documental, Flaherty va començar a tenir encara més 

reconeixement de manera que la Standard Oil es va posar en contacte amb ell i 

li va proposar de documentar les operacions petroleres a la Baixa Louisiana. 

Aquesta temàtica li permetia a l'autor enfocar el conflicte entre les activitats 

petroleres i la vida dels habitants de la zona a través del protagonista Alexander 

i la seva mascota Jo-Jo que era un ós rentador. D’aquí va sortir el film de Lousiana 

Story (1948)  un dels seus darrers films amb més èxit. En aquesta pel·lícula s’hi 

van rodar també moltes perilloses, entre elles, es va haver de provocar un incendi 

a la companyia d’un dels pous de petroli només pel rodatge del documental. El 

film se centra bàsicament en contrastar la bellesa i calma de la naturalesa i els 

habitants d’aquesta regió amb la tensió de les activitats petroleres que s’hi duien 

a terme. La banda sonora del documental es tractava de la música de Virgil 

Thomson. 

Flaherty va desenvolupar un estil propi a l’hora de dirigir i dur a terme els 

documentals. Més tard va ser una gran influència per molts altres cineastes. 

Flaherty assegurava que és impossible enregistrar una pel·lícula de manera 

totalment objectiva ja que si no se seleccionessin uns plans concrets a l' hora de 

fer el rodatge amb tal de transmetre algun significat en general, és a dir, que si 

s’escollissin diferents plans a l'atzar i de manera objectiva el film no tindria sentit. 

L’objectiu de Flaherty era convertir el documental en un sistema de comunicació, 

ja que ell volia transmetre amb les seves pel·lícules que encara que visquem en 

llocs diferents, amb cultures diferents i amb estils de vida totalment diferents, 

totes les persones som humanes i aquesta naturalesa que ens ha fet a totes 

iguales és la que ens connecta. 
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4.2.2 Vertov, el pare dels documentals periodístics 

Dziga Vertov, va ser un cineasta polonès que va provocar una revolució dins 

del gènere dels documentals. Va néixer el 2 de gener de 1896 a Byalystok i va 

morir el 12 de febrer de 1954 a Moscou. Tot i que tothom el coneixia coma 

Vertov, el seu nom real era Denis Arkadievich Kaufman. 

Quan va començar la Gran guerra o també anomenada la primera guerra 

mundial, Vertrov i la seva família es van veure obligats a desplaçar-se fins a 

Petrogard per tal de refugiar-se. Aquí, va ser on Vertrov va estudiar psicologia 

i medicina, va fer un curs de música on es dedicava a experimental amb 

sorolls i sons en el seu laboratori... però tot això sense abandonar la seva 

passió d’escriure poesia. 

Vertrov, era un fanàtic de la poesia, es passava els dies llegint i escrivint, els 

seus poetes preferits eren els futuristes com per exemple Vladimir 

Maiakovsky. El moviment futurista va néixer a Itàlia l’any 1909, els poetes 

d’aquest es dedicaven a sobreposar l’evolució i el futur abans que el passat, 

ja que creien que aquest no tenia tanta importància, de manera que eren una 

admiradors del present industrialitzat i sobretot del futur. En les pel·lícules de 

Dziga Vertrov podem trobar una gran influència dels poemes sobretot 

futuristes, com per exemple en el seu documental L’home amb la càmera on 

es pot veure clarament aquesta influència futurista. 

Vetrov va arribar a ser l’editor del noticiari bolxevic Kino Nedelia, quan els 

bolxevics van arribar al poder al 1918. En aquella època doncs, Vertrov es 

dedicava a dirigir  i realitzar documentals que mantinguessin a la població 

informada sobre la Guerra Civil Russa, que va durar tres anys (1918-1921), i 

per altra banda també s’encarregava de dur a terme documentals de gran 

metratge com Aniversari de la Revolució (1919). Després d’això, Vertrov va 

realitzar diferents manifests de manera anònima on intentava erradicar el 

cinema de ficció ja que ell creia que la funció del cinema era enregistrar la 

realitat social. 
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Vertrov, era un home amb molt coneixement lingüístic i també de tècnica 

cinematogràfica, i això es veia clarament en les seves pel·lícules ja que va 

crear un llenguatge cinematogràfic totalment propi. Això es veu molt ben 

representat en un dels seus films L’home amb la càmera (1929). Quan el 

comunisme va arribar al poder amb Stalin, Vertrov va començar a tenir molts 

problemes amb la burocràcia ja que ell creia que cada artista havia 

d’interpretar i expressar la seva capacitat creativa i això xocava amb les 

normes que Stalin volia imposar a tots els artistes. 

Vertrov va ser un artista molt important i el podríem considerar el pioner del 

reportatge. 
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4.3 EVOLUCIÓ DE LES WEBDOCS 

Com ja s’ha explicat anteriorment, la webdoc, és un gènere molt recent i molt nou, 

tot i així ha tingut una evolució des que va aparèixer i aquesta està dividida en tres 

fases diferents: 

- L’aparició del nou gènere, que va aparèixer a finals dels anys 80. Primerament, 

va aparèixer com un subgènere dins el documental o altres gèneres 

cinematogràfics i no se li donava gaire importància. El que més potenciava els 

documentals interactius en aquella època era la indústria de l'art, ja que els 

usava per fer toursvirtuals. L’any 1889, la webdoc va arribar en mans de 

companyies com apple que li van donar un nou ús, i es va crear una 

plataforma on podies observar un poble dels Estats Units a través dels relats 

dels habitants, aquest projecte va causar un gran impacte i es va anomenar 

“The Moss Landing project”. 

- Gràcies al gran impacte que va causar el projecte del Moss Landing, el gènere 

webdoc cada vegada va començar a ser més conegut i es va passar de la fase 

d’aparició a la fase d’experimentació. Van sorgir molts nous projectes similars 

al del poble dels Estats Units i cada vegada el gènere va anar guanyant més 

popularitat, ja que es tractaven molts temes a través d’aquest i a mesura que 

la tecnologia avança van sortit noves versions de webdocs cada vegada més 

interactives pels usuaris. 

- L' última fase que coneixem fins ara és la fase de consolidació, on el que era 

un subgènere del documental, es va independitzant poc a poc fins arribar a 

ser un gènere consolidat i conegut com a webdoc entre altes termes com idoc 

o documental interactiu. Aquesta consolidació és causa del  

desenvolupament de les noves tecnologies que cada vegada han millorat el 

gènere i l’han anat fent més interessant fins arribar a on està actualment. 

Gràcies a aquesta última fase, es creu que les webdocs aniran creixent i 

desenvolupant-se entre la societat. 
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4.4 CATEGORITZACIÓ DE LES WEBDOCS 

Com que la webdoc és un gènere molt nou i recent, és molt possible que encara 

apareguin més varietats i tipus de webdocs però ara mateix en podem distingir tres 

tipologies diferents. 

 

4.4.1 Les webdocs narratives 

És el tipus de webdoc que s’assembla més al documental, ja que la història segueix 

un ordre pactat i controlat per l’autor. És veritat que hi ha interactivitat per part del 

usuari però és en el que n’hi ha menys, és a dir, els usuaris tenen l' opció 

d’interactuar dins la webdoc perquè sinó, no es tractaria d’un documental 

interactiu, però l’ordre cronològic per exemple, l’escull l’autor i el documental 

Alguns exemples de webdocs narratives són: The wrong crowd (ABC, 2008) i Prison 

Balley (ARTE, 2011), entre molts altres. 

 

4.4.2 Les webdocs categòriques 

Aquesta tipologia de webdocs presenten molta interactivitat per part de  l'usuari, 

de manera que l’usuari obté una exploració i una visualització de la webdoc amb 

més llibertat, pot escollir què és el que li interessa veure i en quin ordre. 

Normalment acostuma a parlar d’un únic tema i a categoritzar-lo en diferents 

apartats perquè l’usuari pugui anar navegant lliurement entre aquests. Les 

webdocs categòriques són molt més innovadores que les narratives ja que 

mostren l’avanç de les tecnologies a través de la interactivitat, no mostres gairebé 

cap semblança amb el gènere documental i per tant aconsegueixen que la 

webdoc es deslligui bastant d’aquest i a més a més intenten trencar amb la 

estructura narrativa audiovisual ja que no mostren un ordre i deixen via lliure al 

usuari. 

Alguns exemples de webs categòriques són:  Out my window (NFB, 2011), 

Masterchef ( LabRTVE,  2013) 
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4.4.3 Les webdocs col·laboratives 

Són les que més s’allunyen del gènere documental i a la vegada les que més 

s’apropen al sistema de web 2.0, que serien les xarxes socials. Així com l’objectiu 

de les xarxes és que la gent generi contingut dins la plataforma, el de les webdocs 

col·labortives també, de manera que l’autoria de la webdoc perd importància ja 

que només crea la plataforma i la modela amb el contingut que va penjant la 

gent. Així doncs, podríem dir que els usuaris d’aquests tipus de webdocs, no 

només es dediquen a explorar-la sinó que també en són autors ja que hi generen 

contingut, és a dir que els usuaris tenen un paper molt important dins la webdoc, 

ja que sense ells no existeix. 

Alguns exemples són: 18 days in Egypt (GroupStream) i  Mapping main Streets 

(Armedia, 2010). 

 

I aquests serien els tres tipus de webdocs existents fins al moment. Com ja he dit an- 

teriorment és un gènere cinematogràfic molt recent així doncs és molt probable que en 

un futur es vagin creant més tipologies, varietats i fins i tot subgèneres d’aquest. 
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5. PRODUCCIÓ D’UNA WEBDOC SOBRE LA INFLUÈNCIA DEL PATRIARCAT DINS EL MÓN 

DE L’ESPORT AOLESCENT 

5.1 EQUIP FÍSIC 

La meva webdoc estava basada en la visió dels humans, per tant, l’equip humà tenia una 

importància més gran a l’hora de realitzar-la. Tot i així, també hi ha hagut un equip físic 

darrera d’aquesta com són la càmera amb la que he gravat totes les entrevistes, 

l’aplicació que he utilitzat per editar els vídeos ( Adobe Premier) o la plataforma que he 

usat per realitzar la webdoc (Wix). 

5.2 EQUIP HUMÀ 

Per tal de poder dur a terme la webdoc vaig seleccionar a un conjunt d’esportistes joves, 

més concretament adolescents, i dels dos gèneres és a dir noies i nois. Primer de tot, 

vaig escollir tres esports diferents: 

- El futbol, ja que és un esport considerat majoritàriament com a masculí. 

- El bàsquet, ja que potser si que és cert que professionalment és un esport molt 

sexista, però parlant de manera no professional és un esport que el practiquen 

bastants noies i bastants nois. 

- La gimnàstica rítmica, ja que és un esport considerat com a femení per la societat. 

He escollit a diferents jugadores i jugadors d’aquests esports ja que m’interessava saber 

com se sentien a l’hora de practicar-lo segons la visió d’aquest en la societat. Així doncs, 

els meus candidats i candidates per fer la entrevista han estat: 

FUTBOL: 

- Roger Tironi: un noi de 16 anys, juga a futbol sala però de petit havia jugat a futbol 

camp. Ha participat en un equip mixt de futbol i ha presenciat el masclisme i la 

discriminació que hi ha en aquest cap a les dones. 

- Sara Assensi: és una noia de 15 anys que va començar amb el futbol fa 2anys ja que 

sempre li ha agradat però mai s’havia atrevit a jugar-hi per la pressió social establerta 

cap a les dones que volen fer futbol. Ha viscut diverses experiències masclistes en aquest 

món. 
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-Marc Carceller: és un noi de 17 anys que juga a futbol camp des de petit. Personalment 

no ha viscut ni gairebé presenciat experiències masclistes. 

BÀSQUET: 

-Ivan Trenado: és un noi de 17 anys que ha jugat tota la seva vida a bàsquet, generalment 

en un equip masculí però de petit va jugar en un mixta. 

- Mireia Gual: és una noia de 17 anys que porta 12 anys jugant a bàsquet i te una opinió 

molt clara sobre que és necessari fer per canviar la situació. 

-David Moreno: és un noi de 17 anys que juga a bàsquet des de petit i ha presenciat 

algunes accions masclistes dins el seu esport. 

GIMNÀSTICA RÍTMICA: 

-Laura Fabregat: és una noia de 16 anys que porta tota la vida sent gimnasta, és la seva 

passió. 

-Alejandro Espuche: és un exgimnasta de 17 anys, que es va haver de retirar a causa de 

lesions a l’esquena. Va estar 4 anys de la seva vida fent aquest esport i ha viscut moltes 

experiències sexistes en aquest. 

-Aina Bargalló: és una noia de 16 anys que porta uns 6 anys dins el món de la rítmica i 

que ens explica el seu punt de vista sobre el patriarcat en el món de l’esport. 

A part d’aquestes persones a les quals he entrevistat, també m’han ajudat en el treball 

dos professors de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

A l’hora de realitzar la webdoc he necessitat ajuda de dos professors de la Universitat 

Autònoma de Barcelona que m’han guiat en tot el camí. M’han proporcionat diferentes 

plataformes que m’han ajudat a realitzar-la i m’han aconsellat en tot moment sobre els 

passos que havia de seguir. 
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5.3 PRODUCCIIÓ DE LA WEBDOC 

Un cop vaig aconseguir tot l’equip humà i el físic, vaig començar a dur a terme la webdoc. 

El primer que vaig fer va ser una esquema de la webdoc. Vaig anar fent diferents 

esbossos fins que vaig trobar un que em va convèncer i vaig decidir que usaria aquell per 

realitzar la meva webdoc. Vaig acabar escollint aquell esquema ja que vaig pensar que 

era el que es veia més clara la estructura i el que facilitaria més al espectador rebre el 

missatge que vol donar aquest documental interactiu. L’esbós de l’esquema era el 

següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓ 
DEL PATRIARCAT 

VIDEO INTRODUCTIU 
DEL FUTBOL 

VIDEO INTRODUCTIU 
DEL BASQUET 

VIDEO INTRODUCTIU 
DE LA GIMNÀSTICA 

RÍTMICA 

ENTREVISTA AINA 
BARGALLÓ 

ENTREVISTA 
ALEJANDRO ESPUCHE 

ENTREVISTA LAURA 
FABREGAT 

ENTREVISTA MIREIA 
GUAL 

ENTREVISTADAVID 
MORENO 

ENTREVISTA IVAN 
TRENADO 

ENTREVISTMARC 
CARCELLER 

ENTREVISTA SARA 
ASENSI  

ENTREVISTAI ROGERO 
TIRONI 
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Després de fer l’esquema de la webdoc vaig començar amb el rodatge. El primer que vaig 

fer va ser el vídeo d’introducció de cada un dels esports, començant per la rítmica ja que 

és el que tenia més a mà, seguidament vaig fer el del basquet i per últim el del futbol. A 

l’hora de rodar aquestes escenes, el professor de la UAB em va aconsellar que utilitzés 

plans molt detallats i no plans generals, així que vaig seguir el seu consell i vaig fer moltes 

gravacions de plans detallats. Després de fer tot el rodatge d’aquests vídeos, em vaig 

dedicar a editar-los un per un, barrejant així les diferents escenes que havia anat rodant. 

El propòsit d’aquests vídeos era captar l’essència de cada esport en un vídeo. El que em 

va fallar aquí va ser poder captar més l’essència de l’esport en equip ja que a causa del 

covid-19, es van prohibir els esports durant unes setmanes i quan no estaven prohibits 

el tema del contacte entre jugadores seguia sense ser viable, així doncs, em va faltar 

poder captar aquesta essència que té cadascun dels esports que expressa aquest treball 

en equip i aquest vincle que els uneix amb l’esport.  

Després d’editar aquests vídeos introductius de cada un dels esports, vaig començar el 

procés de rodatge de les entrevistes. El primer que vaig fer va ser seleccionar unes 

quantes preguntes que m’interessava que responguessin les esportistes a les que havia 

d’entrevistar per tal de que ens poguessin explicar tan la seva experiència en el seu 

esport com la seva visió de la influència del patriarcat en aquest món del esport. Un cop 

tenia les preguntes vaig començar a organitzar el rodatge de les entrevistes. Les primeres 

que vaig fer van ser les de rítmica altra vegada, tot i que en aquest cas el ordre no va ser 

tan clar, vaig anar alternant entrevistes de diferents esports. A mesura que anava rodant 

les entrevistes les anava editant a través d’Adobe Premier també. Per fer les entrevistes, 

vaig rodar el so per una banda i la imatge per l’altre per tal d’obtenir la màxima qualitat 

possible de cada una de les parts que formen el vídeo. Després vaig unir el so amb la 

imatge i vaig afegir una música de fons que caracteritza cada una de les personalitats de 

les persones a les que els hi havia fet l’entrevista ja que elles mateixes em van ajudar a 

escollir quina música volien de fons a la seva entrevista. A l’hora d’editar-les vaig decidir 

que el millor era que totes les entrevistes duressin entre un període de 3 i 5 minuts per 

tal de que no seguessin ni molt llargues ni molt curtes, Així doncs, totes les entrevistes 

de la webdoc es troben en una durada d’aquets interval.  

Un cop ja tenia totes les entrevistes rodades i editades vaig començar a fer la webdoc. 
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Per fer-la he usat la plataforma wix amb una plantilla interactiva que em va recomanar 

una professora de la UAB. Un cop tenia el disseny de com volia que fos cada una de les 

pàgines de la web vaig anar afegint els vídeos i relacionant-los entre ells per tal de crear 

aquesta interactivitat amb l’espectador. 

Un cop acabada aquesta webdoc la vaig publicar a internet per tal de que tothom pugues 

accedir-hi. I aquest va ser el últim pas per finalitzar el procés de creació d’una webdoc 

sobre la influència del patriarcat en el món de l’esport.  

A la webdoc es pot accedir a través d’aquest link: 

https://trecwebdocpatriarc.wixsite.com/misitio 
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ABANS DESPRÉS 

 

5.4 RESULTATS FINALS DE LA WEBDOC 

Per veure si la webdoc havia aconseguit el seu objectiu de transmetré la situació en la 

que es troben moltes adolescents en ple s.XXI i aconseguir que les espectadores adoptin 

un coneixement més ampli del que és el patriarcat i com influència en el món dels 

esports,  vaig decidir fer un formulari que havien de respondre les espectadores després 

d’haver mirat la webdoc.  

Els resultats van ser positius, així doncs, la majoria d’espectadores van afirmar que 

havien aprés moltes coses sobre el  tema del patriarcat que abans de veure la webdoc 

no sabien. També la majoria van afirmar que creien que aquesta webdoc era de molta 

ajuda per transmetre aquest missatge de la real gravetat de la situació, una situació que 

està tan normalitzada que a vegades ni hi pensem.  

Algunes de les preguntes que es van fer abans d i després de veure la webdoc són les 

següents: 

 Quin grau de coneixement sobre el patriarcat creus que tens? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així doncs podem veure en aquest gràfic que després de mirar la webdoc, la majoria 

d’espectadores han augmentat el seu grau de coneixement sobre el patriarcat ja que en 

el gràfic sectorial que representa la pregunta feta després de mirar l’enquesta, no hi ha 

ningú que marqui la casella de poc o gens mentre que al primer gràfic sí.  
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 En quin grau creus que influència el patriarcat dins el món de l’esport? 

 

 

 

 

 

 

A través dels resultats d’aquesta pregunta podem veure també que la webdoc ha ajudat 

a la majoria d’espectadores a veure que realment el patriarcat està molt present en el 

món dels esports.  

 

 En quin grau creus que estaves conscienciat o sensibilitzat sobre el patriarcat en 

l'esport adolescent? 

 

 

 

 

 

 

 

Com podem veure a través dels resultats, aquesta webdoc realment ha ajudat a les 

espectadores a empatitzar amb la situació que s’està vivint actualment i a sensibilitzar 

amb les adolescents entrevistades que expliquen com es viu dia a dia aquesta influència 

del patriarcat en el món de l’esport.  

 

ABANS DESPRÉS 
 

ABANS DESPRÉS 
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Tot i així, en el formulari no s’han fet únicament preguntes per comparar l’abans i el 

després de veure la webdoc. També s’han plantejat altres qüestions relacionades amb la 

producció de la webdoc i el missatge que pretén transmetre aquesta.  

Algunes de les preguntes més destacables són: 

 

La majoria d’espectadors, és a dir un 85% opinen que l’entrevista de l’Alejandro Espuche 

és la que expressa més bé l’existència del patriarcat en l’esport.  

 

 

 

 

 

 

 

Com podem veure en els resultats, la majoria d’espectadores pensen que és la Mireia 

Gual qui expressa millor la influència del patriarcat en el món dels esports, més 

concretament un 81% de les espectadores estan d’acord en que és ella el exemple més 

clar.  
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Un total del 61,9% de les espectadores opinen que la Sara Asensi és el testimoni més 

clar de la influència del patriarcat en el món de l’esport.  

 

 

En general, les espectadores de la webdoc opinen que la consciència de les joves d’avui 

en dia sobre la presència del patriarcat en el món de l’esport és força baixa.  
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Per últim, la majoria de les espectadores consideren aquesta web útil per conscienciar a 

les adolescents del fenomen del patriarcat. També es va demanar a les espectadores que 

diguessin per quin motiu trobaven útil i interessant aquesta webdoc. Aquestes són 

algunes respostes: 

 Perquè ens ensenya molts aspectes que no coneixíem 

 És molt interessant i la informació és clara 

 Per conscienciar i poder veure les opinions de cadascuna 

 Reflexa molt bé la societat d'avui en dia en vers l'esport des de un punt de vista 

adolescent 

 Em sembla molt útil aquesta webdoc per conscienciar als adolescents del fe-

nomen del patriarcat per el motiu de que està molt resumit i amb exemples 

molt clars per entendre-ho sense cap mena de problema. 

 Perquè testimonis adolescents, com ells, expliquen les seves vivències viscu-

des per ells. 

 Perquè si no tens coneixements del patriarcat pots obtenir-los de forma ràpida 

i eficaç 

 Mostra de manera molt visual li senzilla el problema, amb exemples molt clar. 

 Perquè aquesta webdoc et fa reflexionar sobre el patriarcat dins el mon de 

l'esport i com ho viuen els adolescents.  

 Perquè es basa en arguments i exemples sòlids i ben raonats. 
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 Molt bona informació de tots els aspectes en general sobre el tema 

 Perquè és més fàcil conscienciar a les persones i sobretot als i les adolescents, 

a partir de la reflexió de persones que s'han sentit ofeses degut al fenomen del 

patriarcat. Molt bona feina Marta! 

 La informació és òptima 

 Informar ajuda a fer conscients les actituds i pensaments del patriarcat i així 

no queden normalitzats 

 Per acostar testimonis reals i es plantegin la qüestió 

 Es important educat en els valors d’igualtat als nens i nenes i nois i noies des 

de ben petits perquè tinguin clar que han de lluitar perquè no hi hagi desigual-

tats. 

 Parteix d'iguals cap a iguals i això sempre fa que arribi molt millor. 

 Perquè retrata la societat actual 

 Per fer arribar a tothom la gravetat de la situació 

 

 

Així doncs, podem dir que els resultats de la webdoc han estat positius. Si veiem les 

valoracions la majoria opinen que si que els hi ha servit per entendre més bé i poder 

empatitzar més amb les adolescents que viuen en aquest món de repressió cada dia. 

Moltes espectadores no coneixien que era aquest món del patriarcat i en la valoració 

també han dit que els hi havia ajudat a entendre el que era, veure la seva importància i 

presència en el nostre dia a dia i a donar-se compte de la gravetat de la situació.  
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6. .CONCLUSIONS 

Així doncs, es pot expressar com influència el patriarcat en el món de l’esport adolescent 

a través d’una webdoc?  

Després de tot el procés de realització, tot el rodatge de les entrevistes, l’edició dels 

vídeos i la creació de la webdoc, vam arribar al resultat final, una web que intentava 

expressar aquest tema al màxim. El seu objectiu era que els espectadors poguessin 

empatitzar amb les adolescents entrevistades i entendre com viuen aquesta influència 

del patriarcat en l’esport en el seu dia a dia. 

 Per saber si aquesta webdoc realment ajudava a tenir més coneixement sobre el 

patriarcat, vaig dur a terme una enquesta on els espectadors del webdoc valoraven si 

havien millorat la seva perspectiva sobre aquest fenomen a través d’aquest. Els resultats 

van ser positius, així doncs, podem afirmar que aquesta webdoc pot ser una manera de 

poder entendre la situació en la que es troben la majoria de les joves esportistes d’avui 

en dia.  

L’estudi del nou gènere mediàtic del webdoc ha estat tota una descoberta i un 

aprenentatge que, per una banda, m’ha fet descobrir com ha evolucionat el documental 

clàssic quan ha rebut l’impacte de les noves tecnologies i com ha fet millorar la 

possibilitat de tenir un espectador més actiu i més ben informat.  

Per altra banda, també ha suposat un contacte amb professors de la Facultat de Ciències 

de la Comunicació de la UAB. Per a mi, això ha estat essencial en el sentit de descobrir 

com funciona la universitat i més concretament la recerca en l’àmbit universitari, doncs 

en alguna ocasió em van convidar a assistir a la presentació de treballs de recerca per 

videoconferència. També m’ha permès tenir una experiència directa amb un professorat 

que serà el que orienti la meva formació acadèmica en un futur pròxim. 

També és  cert que m’hagués agradat poder representar aquesta repressió i 

discriminació de les dones en l’esport en més de tres, per veure que aquesta situació es 

troba en molts altres esports. A causa del covid-19 i del tancament esportiu, em vaig 

veure obligada a seleccionar-ne únicament tres, els que creia que representaven millor 

els diferents graus de sexisme en el món de l’esport. En primer lloc la gimnàstica rítmica 

que és el que em toca de més a prop ja que és el meu esport, i que representa el grau 
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de sexisme que reprimeix als homes, perquè és un esport entès com a femení. En segon 

lloc, el bàsquet que crec que en el món quotidià és un dels esports amb un grau més 

mixt, que el practiquen per igual dones i homes. I en tercer lloc el futbol ja que és un 

esport molt discriminatori cap a les dones, ja que està entès coma  masculí. A través de 

les entrevistes a les esportistes hem pogut veure que el problema central està en la 

societat, una societat encara amb fortes estructures de dominació patriarcals que suposa 

una repressió cap a les persones que volen practicar un esport on el seu sexe és 

minoritari. El que proposaven totes les adolescents entrevistades era canviar aquesta 

societat, fer el possible per fer un canvi i arribar a una igualtat, a una societat lliure de 

prejudicis on l’esport no tingui gènere i on cada persona pugui ser lliure de fer el que li 

agrada. Una altra proposta molt comuna entre les joves entrevistades és organitzar els 

esports en equips mixtes per tal de trencar amb els estereotips que condemnen a un 

esport a pertànyer a un gènere o a un altre, així doncs, la gent veuria que qualsevol 

persona és capaç de dur a terme qualsevol esport si realment li agrada i hi té passió i 

ganes.  

En el vídeo de conclusió final de la webdoc s’exposa una idea de fer un  canvi ràpid, ja 

que no és just haver de fer passar a les dones per 50 anys més de repressió abans de que 

puguin ser totalment lliures en el món de l’esport. En les enquestes de la webdoc els 

resultats ens indiquen que la majoria de persones no ho veuen com una opció viable, 

creuen que les coses s’han de fer amb temps, i que és impossible canviar la societat d’un 

dia per l’altre. Tot i així totes estan d’acord en que s’ha de seguir lluitant dia sí dia també 

per arribar a una societat basada en el respecte i que aquesta, finalment, s’alliberi del 

patriarcat que segueix instaurat des de fa tants anys, gairebé durant tota la història 

humana.  

Com a conclusió final, afegiria que el propòsit del treball s’ha aconseguit, que era crear 

una webdoc que mostres la societat actual en la que vivim pel que fa al patriarcat i com 

aquest segueix sent un factor important que impossibilita la veritable igualtat entre 

dones i homes .  
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