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Aquest treball no hauria estat possible sense totes aquelles persones que al 

llarg de la història han lluitat per la igualtat, i que amb els seus actes i idees han 

aconseguit inspirar a generacions senceres.  

A totes elles, moltes gràcies. 
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ABSTRACT 

 

CASTELLÀ 

Estos últimos años la lucha feminista ha crecido de manera exponencial, y con 

ella se han popularizado conceptos que siempre habían quedado invisibilizados 

para la mayoría de la población. El lenguaje discriminatorio hacia las mujeres, 

también conocido como lenguaje sexista ha sido uno de esos temas que ha 

emergido con fuerza en el panorama actual. Sin embargo, aun siendo un tema 

bastante complejo muchas veces es tratado de forma muy superficial, cosa que 

ocasiona que la gente no acabe de conocer correctamente los problemas y 

soluciones que presenta. Por eso, en este trabajo se busca profundizar en todo 

aquello que rodea a este tipo de lenguaje, incluyendo las principales 

problemáticas, ejemplos, opiniones y soluciones, para poder determinar si 

utilizamos la lengua de forma sexista y si sería necesaria una renovación en el 

uso del lenguaje. 

 

Para hacerlo, he definido y explicado todos aquellos términos relacionados con 

el lenguaje sexista como base del trabajo, donde también he incluido opiniones 

de lingüistas con dos puntos de vista diferentes. Toda la información recopilada 

en estos puntos, me ha servido para realizar posteriormente un análisis del uso 

de mi lengua materna, el catalán, a través de ejemplos del día a día, que he 

sacado tanto de experiencias personales como del estudio de la serie catalana 

Merlí; y que he comentado dando mi punto de vista y proponiendo algunas 

soluciones para usar un lenguaje más inclusivo. Además, he querido preguntar 

a la población que piensa sobre el lenguaje sexista mediante una encuesta, en 

la que los resultados me han sorprendido gratamente al haber bastante apoyo 

a mejorar la forma en que usamos el lenguaje. Para terminar de aprovechar 

todos los conocimientos adquiridos del tema, también he realizado una breve 

guía de lenguaje inclusivo dirigida al instituto, donde se explica de forma 

bastante resumida que es el lenguaje sexista, cómo identificarlo y evitarlo y 

algunos ejemplos.  
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Para finalizar, en las conclusiones aparte de resumir las ideas que han salido 

durante el trabajo, también he expresado mi opinión final sobre el tema y he 

determinado que el lenguaje discriminatorio hacia las mujeres está muy 

presente en el catalán, por lo cual sería muy conveniente tomar conciencia 

sobre ello y sobre cómo usamos la lengua.  

 

 

ANGLÈS 

 

In the last few years, the feminist fight has increased exponentially, what has 

made popular some concepts that had always been invisible for the main part of 

the population. The discriminatory language towards women, as well known as 

sexist language is one of those topics that has strongly emerged nowadays. 

However, despite being a complex topic, sometimes is treated in a superficial 

manner, which in fact causes ignorance in relation to some problems and 

solutions that the theme has. For this reason, this project tries to go in depth in 

all those things that surround this type of language by including in it the main 

problems, examples, opinions and solutions related with the topic. Moreover, 

another objective is to determine if we use the language in a sexist manner and 

if it would be necessary to make some changes to the way we speak.  

 

To achieve it, I have defined and explained all those terms related to the sexism 

in the language and I have used it as the base of the project, where I have also 

included two different points of view based on the opinions of some linguists. In 

the next part, which is the analysis of the ordinary language, I have taken 

advantage of the information gathered in the previous points, that combined 

with my opinion and personal ideas has formed this study of the use of my 

mother tongue, Catalan. The examples that are provided are half from personal 

experiences and the other half from the Catalan series Merlí, which I have 

analysed episode by episode. In addition, I have asked the population what they 

think about the sexist language in a survey. The results have surprised me a lot, 

as the support to make a change in the way we use the language is higher than 

I expected, what in fact is great. I have also made a short guide of inclusive 
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language destined for high school; with the knowledge I have obtained about 

the topic. It includes a summarized definition of what is the discriminatory 

language, how to identify it and avoid it and some examples too.  

 

Finally, in the conclusions not only I have commented all the parts of the project 

but also, I have expressed my final opinion toward the topic, where I have 

concluded that we use Catalan in a sexist manner, so that we must find a way 

to be more conscious about how we use the language.  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Feminisme, és possiblement la primera paraula que heu pensat quan heu llegit 

el títol del treball, quan heu observat la portada o quan heu llegit la primera 

pàgina. La veritat però, és que aquest treball no tracta sobre feminisme, i 

encara que la seva temàtica estigui relacionada amb ell, el tema del qual 

parlarà és el llenguatge i l’ús que en fem envers la figura de la dona. 

Així doncs, en aquest treball es busca aprofundir en un tema que tot i ser 

bastant anomenat en l’actualitat, sovint només s’examina superficialment. El 

llenguatge discriminatori envers les dones, també conegut com a llenguatge 

sexista, és un terme que s’està donant a conèixer entre la població, sobretot a 

aquelles generacions més joves i revolucionàries. Tot i això sovint és només 

objecte d’un ús interessat, és a dir, moltes vegades es fa servir com un altre 

argument de la lluita feminista, o al contrari un altre motiu per considerar que el 

feminisme va massa enllà. Tanmateix, poques persones es paren a definir, 

entendre, analitzar i solucionar totes les problemàtiques que el llenguatge 

sexista presenta, i és precisament tot aquest seguit d’aspectes els que podreu 

trobar en aquest treball. L’objectiu del meu Treball de Recerca no és tant sols 

analitzar el llenguatge que utilitzem, determinar si és sexista o no i presentar 

algunes mesures per combatre’l; també es busca presentar el llenguatge 

discriminatori envers les dones a la  societat, fer que es conegui i s’entengui el 

perquè d’aquest concepte. 

Els motius que em van portar a escollir aquest tema, no van ser altres que una 

experiència que se’m va quedar gravada quan era petita. En aquell moment, tot 

i no ser del tot conscient encara de tots els prejudicis de la societat cap a les 

dones, em vaig adonar per primer cop, sense saber-ho, de la presència del 

masclisme en la llengua. Des de llavors, la idea de cuidar i analitzar el 

llenguatge que utilitzem ha estat molt present a la meva vida, a vegades de 

forma més directa i en altres casos d’una manera més indirecta, però certament 

s’ha quedat del tot arrelada als meus pensaments. 
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Així doncs al principi vaig pensar fer el treball del llenguatge discriminatori en 

general, és a dir, de tots el tipus de llenguatges discriminatoris (racista, 

homòfob...), però finalment em vaig decidir centrar-ho només en el que 

discrimina al gènere femení, per tal de delimitar com més possible el tema i 

perquè em va semblar que era del que podia trobar més informació. En cap 

moment vull donar a entendre que el llenguatge sexista sigui més greu o 

important que no pas altres, ja que això no és així de cap de les maneres, tots i 

cada un dels actes verbals (i no verbals) discriminatoris ha de ser condemnat i 

erradicat, perquè ningú té dret a menysprear a una altre persona pel seu sexe, 

ètnia, creença o per la persona a qui estima. 

Fet aquest petit aclariment, prosseguim amb la metodologia i les fonts 

d’informació requerides pel treball. Tal com he dit en el paràgraf anterior, vaig 

escollir el llenguatge sexista, entre d’altres coses, perquè vaig pensar que és 

del tipus de llenguatge que trobaria més informació per la part teòrica. 

Tanmateix, al principi del treball em va costar bastant trobar fonts d’informació 

fiables d’on pogués treure totes aquelles definicions i conceptes requerits, però 

per sort després de buscar molt, vaig aconseguir obtenir tota la informació que 

necessitava mitjançant documents d’internet i algun llibre. Aquest va ser el 

mètode utilitzat per estructurar la major part de la teoria, tot i que també em 

vaig ajudar d’entrevistes, programes de televisió i guies de llenguatge inclusiu. 

Per la part pràctica, he utilitzat majoritàriament recursos digitals i el meu criteri i 

aprenentatge sobre la matèria, que he aplicat a l’hora de realitzar els tres punts 

que conformen aquesta part. Alguns del recursos utilitzats han estat programes 

d’edició gràfica, web de programes a la carta o programa per realitzar 

enquestes (proporcionat pel mateix Google). 

Tot i que el treball es divideix en aquestes dues grans parts, la pràctica i la 

teòrica, es pot dir que dins de cadascuna d’elles també hi ha una estructura 

interna que descriuré a continuació. 

Al principi del treball, obviant la introducció, s’hi troben els punts que tal com he 

dit són més teòrics. Entre ells hi ha una primera part de contextualització del 

tema, punt 2, per tal d’aconseguir entendre més profundament alguns del 

termes claus del treball, com per exemple el concepte “sexisme”. Seguidament, 

al punt 3 es parla pròpiament del llenguatge discriminatori, i en quin estat es 
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troba actualment. A més a més, també es comenten tot de mesures que han 

anat sorgint per tal de fer-li front. L’últim punt de la part teòrica és el debat o 

punt 4, on es presenten dos punts de vista del tot oposats i els arguments de 

cada costat. A més a més, també es fa menció a un acord que hi va haver al 

2010 sobre l’ús del llenguatge inclusiu. 

Entrant a la part pràctica, la qual consta de tres punts, trobem l’estudi del 

llenguatge, que consta d’una recopilació d’exemples de la utilització del 

llenguatge avui en dia. Per fer-ho el més variat possible, no he centrat el punt 

només en la vida quotidiana, sinó que m’he servit també de la popular sèrie 

catalana Merlí per trobar més exemplificacions de llenguatge discriminatori 

envers les dones. Posteriorment, s’hi pot trobar una enquesta, on es pregunta a 

la població sobre certs temes lligats amb el masclisme a la llengua. Aquests 

dos primers punts de la part pràctica, van enfocats sobretot a conèixer en quin 

punt es troba la nostra societat ara mateix respecte la manera com utilitzem la 

llengua. A més, a ambdós punts, hi va inclosa la meva visió del tema així com, 

en certs casos, alguna alternativa per a un llenguatge més inclusiu. Aquesta 

darrera idea ens porta al punt 7, on es fa una creació d’una breu guia per evitar 

el llenguatge sexista, la qual va dirigida sobretot a alumnat i professorat de 

l’institut. 

Ja per últim, es poden trobar les conclusions, on acabo d’exposar per complet 

la meva opinió final sobre el tema i on es fa definitivament la cloenda el Treball 

de Recerca. 

D’aquí fins al final del treball, es recorre un camí ple d’opinions i problemàtiques 

que és possible que canviï la vostra perspectiva sobre l’ús del llenguatge, o 

també potser que no. D’una manera o de l’altra, espero que gaudiu llegint 

aquest recull d’opinions, idees i experiències que he anat recol·lectant i que he 

volgut plasmar en aquest treball. 
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2. SEXISME, MICROMASCLISMES I LLENGUATGE 

 

Abans de començar amb la definició com a tal de llenguatge discriminatori, 

convé presentar una sèrie de conceptes previs, els qual van molt lligats amb 

aquest. A més a més  també serveixen per introduir de forma més esglaonada 

el concepte final que entenem com a llenguatge discriminatori, i el perquè de la 

utilització d’uns termes i no d’altres quan parlem d’ell. Tanmateix, la informació 

que trobareu a continuació també serveix per crear un marc sobre el qual es 

treballarà durant el treball, així com per proporcionar un context per entendre 

millor les ideologies i actituds que sovint estan relacionades amb ell. 

 

2.1. QUÈ ÉS EL SEXISME? 

Segons l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), el sexisme és la «ideologia que 

defensa la divisió de la societat per raó de la diferència dels sexes i el 

manteniment d’unes normes de comportament que corresponen a aquesta 

divisió», amb altres paraules, i dit de manera més simple, aquest terme es 

refereix a la discriminació que pot rebre un individu pel sol fet de ser d’un 

gènere determinat. Per això, aquest mateix concepte també es pot anomenar 

discriminació sexual o discriminació de gènere. Tot i que el sexisme es pot 

enfocar des de dues perspectives diferents, és a dir quan la discriminació és 

envers el gènere masculí o a la inversa, quan és envers el gènere femení; avui 

en dia el tipus de sexisme predominant és aquell que tracta de menysprear a 

les dones. Quan el sexisme va encarat al gènere femení sovint rep el nom de 

masclisme, terme molt més conegut degut a la seva reiterada aparició en el 

panorama actual.  

El concepte de masclisme ve de la idea que l’home, mascle, (d’aquí ve el terme 

de masclisme) és superior a la dona en tots els sentits, i desgraciadament és 

un pensament fortament arrelat a la societat, ja que sempre ha estat present al 

llarg de la història i alimentat per grans figures molt influents en la població. El 

masclisme pot prendre varies formes, ja sigui a base d’actituds, accions o fins i 
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tot llenguatge; en alguns casos és més evident, però en altres el masclisme és 

més dissimulat i difícil d’identificar, és llavors quan passa a utilitzar-se el terme 

micromasclisme. 

 

2.2. MICROMASCLISMES 

El micromasclisme s’entén com aquell tipus de masclisme que està 

normalitzat en la societat, i que sovint passa desapercebut. Està present 

sobretot en actituds i comentaris subtils a ulls de la població, però que no per 

això són menys greus, ja que fomenten la desigualtat entre gèneres i són un 

dels principals factors que originen la violència de gènere.  

La paraula “micromasclisme” ve de la idea que aquestes conductes masclistes 

sovint són invisibles per a nosaltres i difícils de reconèixer, d’aquí la raó del 

prefix “micro-“ en la paraula, que en cap moment vol dir que aquest tipus de 

violència hagi de ser tractada amb menys severitat que alguna altra. A més a 

més el mateix concepte també es pot anomenar amb altres termes com per 

exemple masclisme quotidià, sexisme benèvol o terrorisme íntim. 

Hi ha diversos tipus de micromasclismes, i són els següents: 

 UTILITARIS: són els que es refereixen al rol que socialment i 

històricament se’ls ha atribuït a les dones, és a dir, a la manca de 

capacitats pel lideratge i a la realització de les tasques de la casa. 

Exemple: “Ei noies us encarregueu vosaltres de fregar els plats? És que 

ho feu millor”. 

 

 COERCITIUS: són totes aquelles accions que l’home duu a terme per 

reafirmar o remarcar la seva superioritat envers la dona, mitjançant la 

intimidació, el control excessiu o el simple fet de considerar la figura 

masculina com a opció lògica pel lideratge. Exemple: “És millor que 

condueixi jo, que les dones sou un perill al volant”.  

 

 ENCOBERTS: quan parlem de micromasclismes encoberts ens referim 

aquells que s’utilitzen per tal de manipular emocionalment les dones, i 
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sovint fer-les sentir culpables per coses per les quals no se n’haurien de 

sentir. Exemple: “És millor que et quedis aquí a ajudar-me i ja quedaràs 

amb les amigues un altre dia”. 

 

 DE CRISI: a vegades en moments en què la dona es reivindica a ella 

mateixa i al seu dret a la igualtat, els homes apel·len al victimisme o a 

les amenaces, per tal de mantenir la seva còmoda posició de domini. 

Exemple: “Ves amb la teva amiga a prendre algo... però llavors qui farà 

el sopar?” 

 

Aquesta idea del micromasclisme es pot veure perfectament representada amb 

el que s’anomena “L’iceberg de la violència masclista o de gènere”. Aquest 

diagrama ha anat agafant força en els darrers anys, ja que reflecteix d’una 

manera molt entenedora la invisibilitat de certes actituds discriminatòries que 

posteriorment poden acabar portant conseqüències molt greus i devastadores. 

Com es pot veure l’iceberg consta de dues parts, l’emergent (fent referència a 

tot allò que la població aprecia) que és la part més petita d’aquest, i la 

submergida que és molt més gran, però que pel contrari passa desapercebuda. 

En aquesta última part és on s’hi trobarien els micromasclimes, i dins aquests, 

d’entre d’altres coses, s’hi troben totes aquelles agressions, discriminacions i 

menyspreus verbals dirigits a les dones, que conformen el llenguatge sexista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’iceberg de la violència de gènere 
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2.3. LA LLENGUA ÉS SEXISTA? 

Per començar aquest punt, primerament cal recuperar la definició de la paraula 

“sexisme” esmentada anteriorment, la qual resumidament deia que el sexisme 

consisteix «en la discriminació cap a una persona pel fet de ser d’un gènere o 

d’un altre». 

Doncs bé, podem dir que la llengua com a tal és sexista? La resposta és no. 

Eulàlia Lledó, escriptora, professora i doctora en Filologia romànica, explica 

amb les següents paraules el perquè d’aquesta resposta: «molts cops es diu 

que la llengua és sexista, quan en realitat el que és sexista és la ideologia, la 

ment de les persones». Amb aquesta explicació, Lledó vol donar a entendre 

que la llengua és una representació de la societat, que reflecteix les idees que 

té la població, i per tant és també una víctima més de la història, que ha estat 

regida sempre per  l’home com a figura dominant. Per això, es pot afirmar que 

la llengua no és sexista, però en canvi se n’ha fet i se’n continua fent un ús 

sexista. 

Segur que més d’un cop, i de forma regular heu escoltat insults on hi ha alguna 

referència cap a les dones, expressions que ridiculitzen al paper del sexe 

femení o acudits de mal gust que fan burla d’una situació que en ple segle XXI 

no hauria de passar: «pegues com una nena» (referint-se a que pega fluix), 

«vas massa curta» (referint-se a que vesteix amb un tipus determinat de roba 

que és “més curt de l’habitual”), «la cuina és l’hàbitat natural de la dona» 

(argument que predomina en els acudits masclistes i que són una clara falta de 

respecte cap a les dones) . Això serien exemples d’un ús sexista del llenguatge 

CURIOSITAT 

La paraula “micromasclisme” actualment no es troba en el 

diccionari, ja que es tracta d’una paraula relativament nova. Al 

2017, la paraula “micromasclisme” va ser proposada junt amb 

nou paraules més perquè una entres a formar part del diccionari 

català, però finalment va ser la paraula “cassolada” la que es va 

endur aquest privilegi. 
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que dins el que cap són fàcils d’identificar, tot i que tampoc acostumen a cridar 

molt l’atenció. Ara bé, la llengua també es pot considerar sexista en altres 

aspectes, com per exemple en l’anomenat i polèmic masculí genèric, que, com 

moltes dones denuncien, només inclou al gènere masculí a l’hora de parlar 

genèricament. 

Així doncs, el llenguatge sexista, és el terme que es fa servir per denominar 

quan es fa un ús del  llenguatge que tendeix a invisibilitzar a les dones en la 

llengua, concepte que va sobretot lligat amb l’ús del masculí universal. És per 

això que en aquest treball utilitzaré el terme llenguatge discriminatori (envers 

les dones) en comptes de llenguatge sexista, pel fet que també treballaré i 

estudiaré els insults i expressions masclistes, i no acaben d’estar del tot 

incloses en el concepte  «llenguatge sexista». 

 

 

2.4. LA RECENT CONSCIENCIACIÓ  

Al llarg dels últims anys, la identificació del sexisme en l’ús del llenguatge 

verbal i escrit ha estat un tema que ha anat guanyant tant popularitat com 

polèmica, però que finalment ha aconseguit posar-se sobre taula per esdevenir 

un assumpte del qual se’n necessita parlar. Això ha sigut en part gràcies al 

moviment feminista i a la seva anomenada quarta onada1. 

 

 1El feminisme és un moviment que defensa la igualtat entre dones i homes, i que com a conseqüència 

busca reafirmar la figura de la dona en aspectes en què sempre ha estat desprestigiada. Al llarg dels 
anys hi ha hagut diversos corrents que han anat evolucionant amb el temps, anomenades onades. Ara 
mateix ens trobem a la quarta onada, la qual va començar aproximadament l’any 2012. Aquesta es 
caracteritza pel creixement que ha experimentat el moviment, i per la consciència que molta gent està 
començant a prendre gràcies a ell. A més a més, intenta erradicar el masclisme de tots els àmbits, 
qüestionant actituds, prejudicis, estereotips o llenguatge entre moltes altres coses. 

 

CURIOSITAT 

Igual que la paraula micromasclisme, esmentada anteriorment, el terme 

invisibilitzar ha aparegut junt amb el moviment feminista, i actualment 

encara no es troba al diccionari. En aquest cas, la paraula fa referència a 

l’actitud d’excloure o de “fer invisible” la figura de la dona, o qualsevol 

altre col·lectiu. 
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Així doncs, gràcies a  aquesta quarta onada s’ha aconseguit un recent 

creixement en l’interès pel debat sobre el llenguatge inclusiu, que a més a més 

també ha estat potenciat i recolzat per figures (habitualment femenines) que 

públicament han defensat aquesta postura envers el masculí genèric. Un 

exemple es pot trobar en el popular programa “Operación Triunfo”, 

concretament a l’edició del 2018, on hi va haver concursants, tant noies com 

nois, que optaven per referir-se al grup en gènere femení, utilitzant termes com 

“todas” (totes) o “nosotras” (nosaltres, en català és igual pel gènere masculí i 

femení). A més a més, dues d’elles en especial, també van destacar per ser 

molt conscients i selectives amb el vocabulari que utilitzaven per parlar, i per 

qüestionar-se l’ús que es fa del llenguatge. Aquest comportament i aquests 

ideals van captivar a gran part del públic, i d’una manera o d’una altre van 

acabar influint en elles i ells, molt possiblement fent que es replantegessin el 

llenguatge que fan servir a l’hora de parlar.  

Un altre exemple és el llibre publicat per Magí Camps, Parla’m amb estil, on un 

dels seus capítols està enfocat completament al llenguatge sexista i l’inclusiu. 

El simple fet que s’hagi realitzat un capítol parlant d’aquest tema, ja és un gran 

avenç, perquè d’aquesta manera se li dona visibilitat al concepte i fa que 

comenci a sonar més entre la població. 

Gràcies a gestos com aquests s’ha aconseguit que frases com «un llenguatge 

per a totes i per a tots» guanyin força, i que s’obrin les portes a un debat 

lingüístic que tot just acaba de començar. 

També cal subratllar que no s’ha començat a lluitar per la igualtat en el 

llenguatge recentment, sinó que com en altres causes, ja fa temps que hi ha 

persones que demanen aquests canvis en la llengua. Tot i així, tal com he dit 

anteriorment, ha sigut en els últims anys quan el tema ha sabut captar l’interès 

de la població, fent així que les ciutadanes i els ciutadans s’involucressin per 

aconseguir aquest canvi en l’ús del llenguatge. 
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3. EL LLENGUATGE DISCRIMINATÒRI 

ACTUALMENT 

 

3.1. QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL DEL LLENGUATGE? 

Actualment vivim en un moment de canvis, en què s’intenta millorar problemes 

socials que fa molts anys que estan presents i poder erradicar-los d’una 

vegada, per tal de viure en un ambient més sa on tothom si pugui sentir 

còmode i integrat. Per fer això possible la societat ha d’evolucionar, i el 

llenguatge, com a reflex de la societat, també ho ha de fer, introduint noves 

paraules i conceptes, i eliminant aquelles que ja estan obsoletes. És per això 

que en ple auge del moviment feminista la llengua s’ha col·locat en el punt de 

mira, per tal que es dugui a terme aquesta renovació que ha de portar a la 

igualtat dins el llenguatge. Però, quines són les evidències d’un ús 

discriminatori del llenguatge cap a les dones? 

 EL MASCULÍ UNIVERSAL O MASCULÍ GENÈRIC: és el nom que rep 

l’ús que es fa del masculí de forma “no marcada”.  Quan un element, o 

en aquest cas un gènere, no està marcat vol dir que aquest gaudeix de 

certs privilegis, els quals són:  

• Té un sentit més general. 

• És el que es fa servir per defecte quan no hi ha un morfema (gat-

a) específic. 

• Té una distribució més extensa. 

 

Això vol dir que és el gènere que es fa servir per referir-se a un grup de 

persones on hi ha representants dels dos sexes, cosa que sovint fa que 

la figura de la dona quedi invisibilitzada, ja que no sé sap si s’està 

parlant en masculí genèric o bé en masculí específic. 

 

 MASCULÍ ESPECÍFIC 

El masculí específic és aquell gènere que es 

fa servir per parlar única i exclusivament del 

sexe masculí. 
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 LES EXPRESSIONS I/O COMENTARIS MASCLISTES: frases per fer la 

burla, comentaris que deixen a la dona com un ésser inferior o 

simplement expressions que mai ens hem parat a analitzar, i que en el 

fons tenen un contingut sexista.  

 

 INSULTS: Sovint quan insultes una persona, ja sigui de broma o perquè 

realment l’odies, dius el primer insult que et passa pel cap, però si 

realment et pares a pensar en les paraules que surten de la teva boca 

t’adones que estàs insultant a una persona mitjançant el menyspreu cap 

a una altra, i en aquest cas cap a les dones. El clar exemple per explicar 

això és l’insult “fill/a de puta”, on literalment estàs menyspreant a la mare 

de la persona a qui vols insultar, la qual no té culpa de res.  

 

 LES PETITES ACCIONS: hi ha diverses accions a l’hora de parlar i 

escriure, que habitualment fem inconscientment totes i tots, que són les 

que ens demostren de la manera més subtil però a l’hora més sincera, 

l’ús discriminatori que es fa de la llengua. Per exemple, quan es fa una 

enumeració, en el cas que es vulguin anomenar els dos gèneres d’una 

paraula, com podria ser la paraula professor, primer sempre es col·loca 

el masculí: 

 

IMPORTANT! 

El gènere i el sexe no són el mateix. 

GÈNERE: és una categoria gramatical que fa 

referència a les paraules, segons si són 

femenines (la taula) o masculines (el sofà). 

SEXE: fa referència als éssers vius que es 

poden classificar en mascles o femelles 

segons les seves característiques 

biològiques. 



 

 
 

P
àg

in
a1

8
 

➢ Els professors i les professores. 

Sempre s’ha dit així, i a vegades, quan es posa el femení en primer lloc 

fins i tot sona estrany al nostre parer, perquè no és la forma “habitual” de 

fer una enumeració. El per què? Doncs perquè les dones sempre hem 

estat rellevades al segon lloc, i el llenguatge una vegada més reflecteix 

l’estatus social que ens ha estat atribuït al llarg de la història. 

 

Per altra banda, també tenim els substantius associats a un gènere 

concret, cosa que va molt relacionada al rol que socialment s’ha atribuït 

a cada sexe. La secretària, l’encarregada de la neteja, la dependenta; 

oficis que sempre s’han emparellat amb les dones, mentre que altres 

feines com bomber, futbolista o director sempre han estat més 

relacionats amb els homes. I encara que ho fem sense voler, de manera 

automàtica, tendim pressuposar que serà una dona l’encarregada de 

netejar, perquè “els homes no saben endreçar”, o que serà un home el 

bomber, perquè “les dones no tenen la capacitat física per fer aquest 

treball”. 

Aquestes són les principals proves que demostren que sí que fem un ús 

discriminatori del llenguatge, i es poden escoltar i/o observar a la vida 

quotidiana, en cançons, en discursos o en sèries i pel·lícules, entre d’altres. 

 

3.2. OPCIONS I MESURES 

3.2.1. EN EL MASCULÍ GENÈRIC 

A primera línia, institucions públiques com per exemple l’Ajuntament de 

Barcelona, la Generalitat de Catalunya o la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB), han redactat i publicat les anomenades guies de llenguatge inclusiu o 

no sexista, en les que es proposen recursos per tal d’evitar la discriminació 

verbal. 

Ara bé, això només són idees que es proposen a aquelles persones que 

realment volen fer un canvi en la seva manera de parlar, però no és del tot la 

“renovació” del llenguatge que anteriorment he esmentat que es reclamava. Per 
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tal d’acabar amb el conegut i reiterat masculí universal, s’han proposat diferents 

models, més o menys viables, per substituir-lo.  

 

 DESDOBLAMENT LINGÜÍSTIC  

 

Aquest recurs és bastant simple, ja que consisteix en fer servir les dues 

formes, és a dir, la que va dirigida al sexe femení i la que va dirigida el 

sexe masculí, a l’hora de dirigir-se a un grup de persones on hi ha 

presents els dos sexes. Exemple: 

 

➢ Les treballadores i els treballadors en comptes de dir els 

treballadors. 

 

 L’ÚS DE TERMES GENERALS ENLLOC DELS TERMES 

CONCRETS/ESPECÍFICS 

 

Aquest recurs consisteix en utilitzar substantius que engloben tant a 

dones com a homes, ja que tenen un significat que engloba als dos 

sexes per igual. Exemple: 

 

➢ En comptes de dir els alumnes (forma del masculí plural) utilitzar 

el terme l’alumnat. 

 

En aquest cas hi ha infinitat d’eines a les que es pot recórrer per tal 

d’evitar utilitzar un mot del masculí genèric i en el seu lloc fer-ne servir 

un que sigui més general. A continuació faré una breu menció i 

explicació d’ells: 

 

➢ Mots col·lectius: uns dels recursos més utilitzats és recorre a la 

forma col·lectiva de la paraula, la qual és neutra. Exemple: 

ciutadans →  població 
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➢ Activitats: utilitzar el nom de l’ofici o activitat en comptes 

d’utilitzar el nom específic de la professió. Exemple: metges → 

medicina 

 

➢ Noms d’organitzacions: Aquest és un bon recurs per quan no se 

sap si el càrrec al que t’estàs dirigint l’ostenta una dona o un 

home. Així doncs, es pot fer servir el nom de l’entitat o del conjunt 

com a terme general. Exemple: director → direcció 

 

➢ Expressions despersonalitzades:  són molt útils sobretot en 

documents on hi ha espais per omplir, com per exemple un 

document d’inscripció. Consisteix en substituir aquelles paraules 

dirigides al sexe masculí per altres que no tenen cap indicació 

que les relacioni amb un sexe o un altre. Exemple: destinataris 

→ destinació  

 

➢ Mots invariables: són aquells invariables en termes de gènere, 

per tant són neutres. Exemples: home →  persona 

 

➢ El recurs del mot PERSONA i altres mots genèrics: la 

utilització de la paraula persona (o alguna altra paraula com equip 

per exemple) junt amb un adjectiu, és una bona alternativa per 

quan no es troba un sinònim de la paraula que volem evitar. 

Exemple: els adults →  les persones adultes 

 

➢ Adjectius: per molt estrany que sembli, els adjectius també ens 

poden ajudar a suprimir expressions que no es refereixen als dos 

sexes. Exemple: l’informe del metge →  l’informe mèdic 

 

➢ El tractament de vós: el tracte de vós presenta l’avantatge de no 

tenir distincions entre el sexe femení i el masculí, per tant permet 

fer servir un llenguatge igual per a tothom. Exemple: està 

convidat a l’esdeveniment de diumenge →  us convidem al 

esdeveniment de diumenge 
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Tots aquests recursos esmentats, combinats amb la manera d’escriure, la 

utilització de sinònims o simplement la reconstrucció de l’oració poden 

aconseguir un ús inclusiu del llenguatge. 

 

 

 

IMPORANT! 

És molt important no associar el gènere gramatical d’una paraula amb 

el sexe. El gènere gramatical d’un mot és aquell que defineix si la 

paraula és femenina o masculina, cosa que definirà el gènere, per 

exemple, dels articles o adjectius que l’acompanyen.  

Exemple: la televisió →  és una paraula femenina, però en cap 

moment és relaciona amb el sexe femení, el qual recordem és el que 

es defineix per les característiques biològiques, i la televisió, 

evidentment no és un ésser viu. 

En canvi hi ha altres casos en que el gènere gramatical i el sexe sí 

que coincideixen. Això passa quan es fa servir el gènere gramatical 

per diferenciar entre el sexe femení i el sexe masculí. 

Exemple:  

el jutge → és una paraula masculina, que al mateix temps representa 

al sexe masculí. 

la jutgessa → és una paraula femenina, que al mateix temps 

representa al sexe femení. 

És per això, que quan s’utilitzen paraules com PERSONA (f.), 

PERSONAL (m.) o SOCIETAT (f.), encara que siguin d’un gènere 

gramatical determinat, no vol dir que només representin al sexe 

(erròniament) associat amb el seu gènere, sinó que representen als 

dos sexes, ja que tenen un significat genèric. 
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 EL FEMENÍ GENÈRIC 

 

El femení genèric és un recurs que es presenta, segons la gent que el 

recolza, per aconseguir visibilitzar les dones en la llengua, i seria una 

espècie de contraatac al masculí genèric. Així doncs l’explicació 

d’aquesta proposta es resumeix en fer servir el femení a l’hora de parlar 

sobre un grup de persones que inclou tant dones com homes, és a dir, a 

més de fer servir el masculí en termes generals (masculí universal), es 

fa servir el femení. Sens dubte aquesta mesura és la més polèmica de 

totes, i també la més radical, ja que en aquest cas s’invisivilitza a l’altre 

sexe, els homes. (A l’annex es pot trobar un exemple de l’ús d’aquest 

recurs) 

 

3.2.2. EN EXPRESSIONS I COMENTARIS  

Quan parlem d’altres causants del llenguatge discriminatori (tal com indica el 

títol de l’apartat), no hi ha pròpiament unes mesures per combatre’ls, sinó que 

més aviat es proposen alternatives a aquests. S’ha de tenir en compte, que 

aquest tipus de micromasclismes són més propis del llenguatge oral, i 

habitualment es fan servir de manera informal, ja que al tractar-se 

d’expressions i comentaris espontanis, no són elements que s’acostumin a 

trobar en textos escrits (només en el cas que es tracti d’una novel·la). Així 

doncs, l’inconvenient que presenten és que s’acostumen a dir de forma 

automàtica, i normalment, perquè ho hem escoltat abans en algun altre lloc; 

conseqüentment són més difícils d’erradicar. Per això és també molt important 

la identificació d’aquests, cosa que comporta està més alerta del llenguatge 

que fem servir, i posteriorment, simplement intentar evitar aquesta discriminació 

en el llenguatge, ja sigui aplicant-nos la lliçó a la nostra persona o explicant 

educadament a l’altre persona el perquè ha d’intentar evitar allò que ha dit. 

Encara que sembli inútil, petites accions com aquestes, poc a poc van calant en 

la ment de la gent, i poden aconseguir un petit canvi que contribueix a fer un ús 

de la llengua menys sexista. 

➢ Jugues com una nena al futbol → Jugues molt malament al futbol  
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Apunt: en aquest cas s’està donant per suposat que les “nenes” (sexe femení), 

no sabem jugar a futbol i, que si ho fem, juguem molt malament. Aleshores 

quan es diu aquesta expressió, es vol donar a entendre que a la persona a qui 

t’estàs referint (molt segurament serà un home) no juga bé, i s’ho ha de prendre 

com una ofensa perquè l’estan comparant amb una dona. 

 

3.2.3. EN INSULTS 

El cas dels insults és molt semblant al tractat a l’apartat anterior, però la 

diferència és que els insults com a tal ja s’haurien d’intentar evitar. Tal com 

passa amb els comentaris i les expressions, els insults són sobretot propis del 

llenguatge oral i informal, i tot i no ser considerats molt elegants, hi ha vegades 

que sens la irremeiable necessitat de deixar-ne anar algun. Quan es dona 

aquesta situació, sovint sens escapa el típic «és una filla de puta» o «és un fill 

de puta», aquest és l’insult sexista per excel·lència, ja que es fa servir a tort i a 

dret. La solució és tant simple com no dir-lo o bé pensar abans de dir-lo, és a 

dir, hi ha una infinitat d’insults (i més en català, que tenim un repertori 

impressionant d’insults molt originals) que es poden fer servir com a sinònim 

d’aquest, que potser ja hauria de ser hora d’eliminar-lo del llenguatge. 

➢ Aquell noi és un fill de puta → Aquell noi és un brètol  

 

3.2.4. EN LES ANOMENADES “PETITES ACCIONS” 

En aquest punt és interessant trencar estereotips, és a dir, es tractaria 

d’intentar no pressuposar res i anar en contra dels rols establerts socialment. 

No s’han d’emparellar oficis amb un sexe concret, només per les 

característiques que té aquest. Per exemple: 

➢ La dona de fer feines → el personal de neteja o la persona 

encarregada de netejar 

 

➢ El president → la presidència 
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En el cas de les enumeracions no és necessari posar sempre la dona per 

davant de l’home per tal de fer-la més visible*, sinó que seria molt interessant 

normalitzar el fet d’alternar el sexe que es posa al principi de l’enumeració, 

sense que soni estrany el fet que una dona pugui ser esmentada abans que un 

home. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vull fer aquest petit incís per tal de no contradir-me a mi mateixa, ja que durant aquest treball es pot 

observar com en totes les enumeracions fetes, el sexe femení va per davant del masculí. Això és només 
una petita reivindicació personal per intentar que el fet de posar la dona en primer lloc no sigui rar per als 
nostres ulls. En cap moment voldria que això fos pres com acte per deixar l’home en segon lloc, ja que 
crec personalment que ambdós sexes haurien de tenir les mateixes condicions d’igualtat. 
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4. EL DEBAT 

 

Fins ara he presentat el llenguatge discriminatori envers les dones, les 

problemàtiques que aquest comporta i algunes mesures per intentar combatre’l, 

però no tothom està d’acord que sigui un problema. En aquest apartat es 

parlarà del famós debat lingüístic, ja esmentat anteriorment, sobre el sexisme 

en l’ús del llenguatge i sobre les dues cares de la moneda: qui està a favor de 

la renovació de la llengua i qui està fermament en contra. Cal dir, que per fer 

aquest apartat agafaré les idees que defensa cada part ja siguin més radicals o 

més conservadores, i les desenvoluparé per tal de mostrar el perquè defensen 

la seva posició i no l’altra. D’aquesta manera, es podran veure els avantatges i 

inconvenients de cada banda, cosa que a l’hora de realitzar aquest apartat em 

va semblar molt interessant. 

Cal esmentar que he volgut escollir una figura com a representant de les idees i 

opinions a cada costat, ja que així els arguments presentats estan molt més 

lligats i no presenten contradiccions entre ells. D’aquesta manera, he volgut 

evitar que cada apartat fos caòtic i incoherent entre si, idea per la qual m’he 

decantat per fer servir aquest mètode. 

 

4.1. EL NO CAP A LA NECESSITAT D’UNA RENOVACIÓ 

Com s’ha dit al llarg del treball, el tema del llenguatge sexista és d’allò més 

polèmic, i de la mateixa manera que hi ha gent que proposa un canvi per fer un 

ús del llenguatge més inclusiu, hi ha també qui diu que la llengua ja està bé 

com està, i que no hi ha cap necessitat a fer-ne una renovació. Figures 

lingüístiques reconegudes, catedràtiques i catedràtics de prestigioses 

universitats i professorat especialitzat en llengua, són alguns dels oficis que 

ocupen les persones propulsores d’aquest punt de vista. Xavier Ureta 

(pedagog) i Carme Junyent (lingüista) són alguns dels noms procedents 

d’aquest corrent de pensament. Aquesta última, Carme Junyent, és la figura de 
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la qual parlarem en aquest apartat, analitzant algunes de les seves idees sobre 

l’ús del llenguatge. 

Carme Junyent és una lingüista i filòloga catalana que defensa aquest 

contundent «NO» al canvi en l’ús del llenguatge. Ella mateixa en diverses 

entrevistes ha defensat que no és necessari que es provoqui cap modificació 

en el llenguatge actual, i va més enllà, tot dient que considera una tonteria el 

desdoblament lingüístic. A continuació exposaré algunes de les seves idees i/o 

arguments que resumeixen perfectament la posició en contra en aquest debat: 

 LA LLENGUA ENS GARANTEIX LA IGUALTAT: segons Junyent la 

llengua és independent, i funciona de manera autònoma, sense que 

ningú la controli i és per això que ens proporciona la igualtat. En canvi, el 

moviment feminista el que està intentant és modificar la llengua, i per 

tant intentant controlar-la i fent que perdi la seva flexibilitat que ja té per 

ella mateixa, i que és gràcies a aquesta que permet adaptar-se 

perfectament a totes les situacions i crear aquesta igualtat en ella. 

 

 EL DESDOBLAMENT DESTROSSA LA LLENGUA, I LES DONES: 

quan es fa el desdoblament, la intenció és mostrar que hi ha persones 

dels dos sexes al grup a qui ens referim; el problema ve quan a vegades 

es vol desdoblar massa, fins al punt d’arribar a inventar-se paraules, 

com per exemple:  

 

«Els concursants i les concursantes» → La paraula “concursantes” no 

existeix, ja que el mot concursants és igual tant en femení com en 

masculí. 

 

Un altre problema que hi veu la mateixa Carme al desdoblament 

lingüístic és que accentuem la diferència social ja existent entre dones i 

homes, ja que mostrem a la dona com a “una cosa diferent”. Segons 

ella, si les dones no fóssim considerades primer com a homes no 

podríem gaudir dels seus privilegis, per tant si no ens considerem 

incloses dins el masculí genèric i hem d’esperar a que es faci servir un 

desdoblament per tal de donar-nos per al·ludides i reaccionar al que ens 
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estan dient, perdrem temps i més drets a la igualtat, mentrestant els 

homes fan el que nosaltres també hauríem d’estar fent. Per entendre 

millor aquest concepte, es fa servir l’exemple de l’habitual «nens i 

nenes» (que fa servir la pròpia Carme Junyent) que s’ha intentat inculcar 

aquests últims anys: 

 

Una professora o un professor es dirigeixen a la seva classe mixta amb 

el terme “nens” tot dient que ja poden anar al pati, però les nenes al no 

sentir-se incloses no s’aixequen, mentre els nens sí que ho fan. Doncs 

bé, el fet que les nenes no s’hagin sentit incloses en el masculí genèric, 

fa que els nens puguin estar jugant a fora gaudint del pati, mentre elles 

es queden a dins a la classe sense sortir. Cosa que recorda molt a les 

polítiques masclistes que hi havia anteriorment, on era l’home el que 

sortia i la dona la que es quedava a casa. 

 

També argumenta que aquest recurs és utilitzat sobretot per la política i 

l’educació, i que en el cas de la política és sobretot per “quedar bé”, però 

que a la vida real i al dia a dia és il·lògic, innecessari i irrellevant fer-lo 

servir. Per últim, sentencia tot dient: «Si hi som (referint-se a les dones), 

no patim que ja ens veuran». 

 

 LA LLENGUA NO CANVIA LA SOCIETAT: «Si això fos possible!» 

respon Junyent davant de la idea que el canvi en l’ús del llenguatge pot 

canviar la societat. Argumenta que si la societat canvia, la llengua ja 

s’adaptarà a la nova realitat, però que intentant modificar la llengua no 

arribarem enlloc. 

 

 GRAMÀTICA NO, LÈXIC SÍ: Per últim, hi ha un punt en el que Junyent 

no hi veu cap inconvenient en fer modificacions, el lèxic o vocabulari. Diu 

que intercanviar paraules despectives per algunes que no discriminin li 

sembla un bona opció, però no pas la de tocar la gramàtica. Argumenta 

que si la gramàtica fos masclista, tota la llengua ho seria i llavors no hi 

hauria cap sortida possible, però no és el cas segons ella. 



 

 
 

P
àg

in
a2

8
 

La conclusió a què ens porten aquests arguments, és que no és necessària cap 

renovació ni modificació en l’estructura de la llengua (sí en el lèxic), sinó al 

contrari, convé deixar les coses tal com estan per no destrossar la llengua. 

 

4.2. EL CATALÀ DE TOTES I DE TOTS 

A l’altre costat de la balança, trobem totes aquelles veus que pensen 

fermament que és necessària una revolució en l’ús del llenguatge. Entre elles si 

troben escriptores i lingüistes, com per exemple Bel Olid, una escriptora 

catalana que aquests últims anys ha anat guanyant fama degut a la seva 

implicació directa amb la lluita feminista. Tot i les múltiples figures que 

defensen un ús de la llengua més inclusiu, n’he triat una de concreta (tal com 

s’ha fet en l’apartat anterior), per recopilar les seves idees i arguments a favor 

de la causa. 

La lingüista i filòloga Eulàlia Lledó, ja esmentada anteriorment, és una de les 

principals exponents a favor d’un canvi en l’ús del llenguatge. Lledó té una 

pàgina web on un dels temes principals és el sexisme en l’ús de la llengua, a 

més a més disposa de varis articles i documents on precisament aquest és el 

tema principal que tracten. Seguidament, parlaré sobre alguns dels arguments 

que ella fa servir per defensar la seva postura en aquest polèmic debat 

lingüístic:  

 EL MASCLIME, LA IDEOLOGIA DOMINANT: Anteriorment, he parlat 

sobre que el llenguatge com a tal no és sexista, sinó que ho és l’ús que 

en fem. Per això, he citat algunes idees de Lledó en les que expressava 

que la culpa és de la ideologia de les persones, i que el llenguatge es 

limita a emmirallar aquests ideals. «No hi ha pitjor trampa que la que diu 

que tot això es redueix a una simple qüestió de llengua» expressa Lledó, 

i és que la llengua no és sexista de per si, sinó que és el reflex d’anys on 

el sexe masculí es considerava superior al femení. La discriminació, la 

invisivilització, el menyspreu i les diferències no són trets de la llengua, 

sinó del masclisme, una ideologia que ha anat contaminant diversos 

aspectes de la societat i de la vida quotidiana. L’ús que fem del 

llenguatge és l’herència que ens han deixat molts anys de desigualtats 
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entre dones i homes, que d’una manera o altra han quedat marcades en 

la llengua. 

 

 NO ÉS LA LLENGUA, ÉS L’ÚS: La llengua com a tal és molt diversa i 

versàtil, i permet expressar els nostres pensaments en paraules més o 

menys encertades pel context o situació. Disposa de sinònims i 

d’antònims, de paraules especialitzades, educades o més informals, que 

en conjunt conformen un gran ventall a la nostra disposició. Sent així, i 

tenint en compte totes les opcions de les quals disposem habitualment, 

hi ha casos que la utilització d’una paraula que només engloba al sexe 

masculí, no té gaire sentit, ja que en el seu lloc se’n podria utilitzar una 

que fos inclusiva. Lledó presenta el millor dels exemples per aquesta 

situació: 

 

La raça humana es pot anomenar de diverses maneres, tal com ésser 

humà, humanitat o persona, les quals són paraules que engloben a parts 

iguals els dos sexes, el femení i el masculí. En canvi, moltes vegades 

s’opta per fer servir la paraula «home» com a representant de tota la 

humanitat. «L’any 1969 l’home va arribar a la lluna», frase que s’ha 

repetit reiteradament al llarg dels anys, que es refereix a l’any en que es 

va arribar a la lluna. Doncs bé, sí que és veritat que va ser un home la 

persona que va trepitjar el satèl·lit per primer cop l’any 69, però en 

aquest cas la paraula «home» és fa servir per referir-se al conjunt de la 

humanitat, cosa que exclou a un tant per cent molt important de la 

població dels mèrits d’aquest avenç.  

 

Doncs bé, el que ens vol fer entendre Lledó, és que hi ha infinitat de 

combinacions possibles en la llengua que en la majoria de casos ens 

permeten fer un ús del llenguatge menys sexista i més inclusiu. Segons 

ella l’excusa de «la llengua és així no s’hi pot fer res» no és vàlida ja que 

és la mateixa llengua la que dona recursos per canviar l’ús que en fem. 

 

 LA LLENGUA DE LES PERSONES: Nosaltres com a persones utilitzem 

la llengua per comunicar-nos, la modifiquem, introduïm paraules noves, 
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ens oblidem d’altres que no fem servir mai i fins i tot en canviem alguna 

sense voler. Eulàlia Lledó defensa que al cap i a la fi la llengua és de les 

persones, i aquestes mateixes són el motor que fa que aquesta 

evolucioni a mesura que van passant els anys. Així doncs, ja no tant per 

petició sinó també per necessitat, l’ús que fem de la llengua va canviant 

a poc a poc; hi ha professions que anys enrere només tenien forma 

masculina, pel sol fet que no hi havia dones que exercissin aquell ofici, 

però amb el temps això ha anat canviant, perquè hem evolucionat. La 

societat evoluciona i això comporta canvis, i el llenguatge com a reflex 

d’aquesta també ha d’evolucionar, ha de canviar, però tot això no serà 

possible si darrera no hi ha persones, parlants, que amb el sol acte de 

conversar impulsin l’evolució de la llengua (sempre sota vigilància de les 

institucions lingüístiques, és clar).  

 

 EL LLENGUATGE I LA REALITAT: Una de les preguntes més habituals 

que es fan quan es parla de llenguatge sexista i de fer una renovació en 

l’ús del llenguatge, és si es creu que la llengua pot canviar la societat, 

doncs bé Lledó creu que sí, o que si més no pot influir en la realitat. Ella 

mateixa ens aporta un exemple bastant interessant:  

 

«Fa temps vaig llegir (i per molt que ho he buscat ara no he estat capaç 

de trobar on) que el fet que una llengua tingués diverses paraules per 

denominar matisos del color gris feia percebre tons del gris que parlants 

d’altres llengües que no tenien una paraula per dir-lo no percebien. És a 

dir, que a cops la paraula fa la cosa; això posa damunt de la taula una 

qüestió important: per existir plenament cal tenir un lloc en la llengua.» 

 

Lledó, Eulàlia. De llengua, diferència i context [en línia]. < 

https://www.eulalialledo.cat/wp-

content/uploads/2017/02/2005_2007_Dellengua2edicioBO2.pdf ˃ 

[Consulta 5 de setembre 2020] 

 

Aquest concepte que presenta Lledó, és també conegut dins la branca 

de la filosofia del llenguatge, on es proposa que no es pot pensar en una 

https://www.eulalialledo.cat/wp-content/uploads/2017/02/2005_2007_Dellengua2edicioBO2.pdf
https://www.eulalialledo.cat/wp-content/uploads/2017/02/2005_2007_Dellengua2edicioBO2.pdf
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cosa per la qual no hi ha una paraula per anomenar-la, mostrant així la 

relació realitat – llenguatge. Amb això la lingüista vol fer entendre que 

posar nom a aquest sexisme en la llengua i començar a anomenar-lo és 

un pas més per parlar-ne i d’aquesta manera intentar canviar encara que 

sigui només una miqueta la societat. 

La perspectiva que ens ofereix Eulàlia Lledó és del tot oposada a la de Carme 

Junyent, ja que defensa la necessitat de canviar la manera en que avui en dia 

fem servir la llengua, per tal que aquesta sigui neutre, és a dir, que no discrimini 

a cap dels dos sexes. 

 

4.3. ACORD SOBRE L’ÚS NO SEXISTA DE LA LLENGUA 

L’any 2010 un conjunt d’organismes catalans relacionats amb la llengua, 

comandats per la GELA (Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades) van publicar 

l’Acord sobre l’ús no sexista de la llengua. Està compost de dues pàgines, on hi 

ha set punts, de poca extensió  cada un, on s’explica de forma resumida 

algunes de les qüestions que es van tractar durant la reunió, així com les 

conclusions a les que van arribar. Aquest document es pot trobar a l’annex del 

treball, on es pot llegir de forma molt ràpida i entenedora. 

A més a més, al mateix annex també es pot trobar un altre document que 

comenta aquest últim redactat per la GELA. El document en qüestió, està escrit 

per Neus Nogué, una reconeguda lingüista catalana, que podríem dir que es 

troba nedant entre dos aigües, al no acabar-se de decantar per cap de les dues 

posicions envers el tema. 
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5. ANÀLISI DEL LLENGUATGE 

 

A partir d’aquest punt comença la part pràctica del treball on, tal com s’indica 

en el títol, es tracta sobre fer un estudi del llenguatge que utilitzem regularment, 

per observar si es troben indicis de llenguatge discriminatori envers les dones. 

Per fer-ho el més acurat possible a la realitat, he decidit escollir dos mètodes 

de recerca. El primer de tots és analitzar una sèrie de producció catalana, la 

qual disposa de diàlegs que plasmen el llenguatge que fem servir a diari, per la 

qual cosa fa que sigui una gran font de proporció d’exemples. L’altre mètode és 

fer ús de les experiències personals, destriant aquelles oracions més 

interessants a comentar. 

Si bé és veritat que el llenguatge discriminatori es pot trobar tant en llenguatge 

oral com escrit, l’estudi està centrat en l’oralitat. La principal raó és perquè les 

expressions discriminatòries al formar part del llenguatge informal i espontani, 

són més habituals en l’àmbit oral, ja que l’escrit pel contrari sempre acostuma a 

estar pensat, preparat i corregit. Tot i això, aquest llenguatge més formal no 

està exclòs de presentar llenguatge discriminatori, i és que hi ha altres 

aspectes com per exemple l’ús del masculí universal que tenen molta presència 

en els textos escrits. 

El mètode de detecció es pot dir que no és molt complicat, bàsicament es tracta 

d’escollir un context en concret i posar-se a analitzar cada una de les paraules 

que se senten, i anotar aquelles que tenen un rerefons sexista. Posteriorment 

es fa un recull de les expressions, oracions o paraules anotades i s’estudien, 

relacionant les notes preses amb les corresponents evidències que ens 

indiquen l’ús d’un llenguatge discriminatori envers les dones. 

Cal dir, que totes les explicacions i reflexions que es veuran a continuació, 

sobretot aquelles relacionades amb comentaris o expressions, són merament 

personals, és a dir, no hi ha cap fonament cent per cent fiable que indiqui com 

s’han d’analitzar o interpretar les expressions. L’únic que tracto de fer, és 

donar-li un enfocament personal expressant allò que penso que l’oració en 
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concret transmet o l’origen que aquesta pot tenir, relacionat amb els rols que 

tradicionalment s’han associat a cada sexe. 

Així doncs, feta aquesta petita introducció prosseguim a la presentació dels 

àmbits analitzats i als seus corresponents estudis. 

 

5.1. ÀMBIT CINEMATOGRÀFIC: MERLÍ 

En aquest apartat es busca estudiar el llenguatge utilitzat en pel·lícules i/o 

sèries, tot i que cal fer algun petit aclariment abans de començar com a tal 

aquest punt. És important tenir en compte que al tractar-se de sèries i 

pel·lícules estem parlant de ficció, és a dir, d’una història inventada, els diàlegs 

de la qual han estat pensats, meditats i apresos pel repartiment de la 

producció. Així doncs, l’ús del llenguatge no és espontani, ja que si no es 

perdria l’essència que tot l’equip vol que transmeti cada personatge en concret. 

Amb tot això el que vull fer entendre és que, en la majoria de casos sempre hi 

ha el típic personatge malvat, el dolent de la història, i com a tal ha de 

representar tot allò que no suportem. D’aquesta manera, les seves accions i el 

seu diàleg s’ha de correspondre amb la seva personalitat, cosa que vol dir que 

és molt probable que utilitzi el llenguatge de forma discriminatòria. 

Personalment no hi veig cap problema en aquest cas en fer servir llenguatge 

discriminatori, ja que si no la funció d’un personatge malvat no tindria sentit. Ara 

bé sempre hi hauria d’haver un o més elements que remarqués que allò que 

diu el personatge no és correcte, ja que si no es fa podria ser pres com un 

exemple a seguir pel públic que mira l’obra audiovisual. Tot i això, l’estudi 

d’aquest àmbit segueix sent profitós, ja que els diàlegs no deixen de ser una 

viva representació del llenguatge que utilitzem, i com a tal són una important 

font per proporcionar exemples i estudiar-los. 

 

Després dels aclariments anteriors, ja ens podem centrar plenament en la sèrie 

que en aquest cas vaig escollir per analitzar: Merlí. L’elecció d’aquesta sèrie va 

ser per diversos motius, primerament perquè és una producció catalana, la qual 

cosa vol dir que plasma perfectament el nostre llenguatge, al estar escrita per 



 

 
 

P
àg

in
a3

4
 

un equip de guionistes català. A més a més, és una sèrie que ja havia vist i que 

des de feia temps tenia ganes de tornar a veure, és a dir, que en certa manera 

aquest treball m’ha donat l’excusa perfecta per tornar-la a començar, però 

aquest cop mirant-la des d’una perspectiva una mica diferent. 

Per qui no sàpiga què és Merlí, és una sèrie catalana que va aconseguir una 

gran popularitat ja fa uns quants anys, i que gràcies al seu èxit ha estat 

reproduïda en altres països del món. Merlí tracta sobre un professor de filosofia 

un tant peculiar, el qual a arrel d’aconseguir una plaça en un institut coneixerà 

una classe de primer a batxillerat i les històries que amaguen les i els 

estudiants que en formen part. Consta de tres temporades, amb un total de 40 

capítols, els quals he analitzat un per un.  

L’anàlisi completa de tots els capítols es pot trobar a l’annex d’aquest treball, el 

qual té una extensió considerable, i per aquest motiu a continuació faig un 

recull dels punts més interessants a comentar, que en certa manera també 

compleix la funció de resum. 

 

5.1.1. MASCULÍ GENÈRIC 

El primer punt i potser el més evident de tots, és el reiterat ús del masculí 

universal al llarg de tota la sèrie, des del primer capítol fins a l’últim. Aquest fet 

no és gens sorprenent, ja que ens mostra que és la manera més habitual i més 

arrelada d’utilitzar el llenguatge, tant a la sèrie com a la vida real. 

Si bé és veritat, que aquest ús de la llengua es pot trobar en qualsevol àmbit 

quotidià, l’escenari on més s’accentua la seva utilització és en totes aquelles 

escenes que tenen lloc al Institut Àngel Guimerà, institut fictici on assisteix 

l’alumnat de la sèrie. En aquest entorn, és on he recopilat més exemples de 

masculí genèric, sobretot en el moment que el professorat es dirigia al grup 

estudiantil. Alguns dels termes més utilitzats al llarg de la sèrie per referir-se al 

col·lectiu de la classe són els següents: 

 Els alumnes: Aquest és possiblement el terme més utilitzat pel 

professorat a l’hora de referir-se a les noies i nois de batxillerat, i es 

podria dir que és més discret que altres termes que es veuran  més 
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endavant. El principal motiu pel qual pot passar més desaparegut, és 

perquè tant la forma plural  femenina com la masculina de la paraula 

s’escriuen exactament igual, i l’única cosa que diferencia les dues 

formes és l’article que va al davant, les o els. Tanmateix, això no treu 

que es segueixi tractant del concepte masculí genèric, el qual es podria 

evitar fent servir altres termes com per exemple l’alumnat o el grup 

classe. 

  

 Tots: Un altre dels termes més habituals, és aquest “tots” que es diu 

quasi de forma automàtica, i que igual que el punt anterior, passa sovint 

del tot desaparegut. El problema d’aquesta paraula és que habitualment 

va molt lligada amb el concepte de col·lectivitat que es tingui, és a dir, si 

es considera el grup com “els alumnes” (masculí genèric), es fa servir el 

terme “tots” (masculí genèric) per concordança amb l’expressió que 

representa el grup des del parer personal. És per això que el terme “tots” 

és un dels més complicats de reemplaçar, ja que primerament és 

necessari canviar els termes dirigits a un grup on estan presents ambdós 

sexes, fent un ús del llenguatge més inclusiu. 

  

 Nois: Aquest és el cas contrari al anterior ( més endavant és pot veure 

una comparació entre aquests dos termes, “tots” i “nois”), ja que és molt 

més evident i notori el fet que s’està utilitzant el masculí genèric de 

forma més exagerada. La paraula “nois” per dirigir-se a un grup de 

persones, no només era utilitzada per l’equip docent a la sèrie, sinó que 

també pel mateix grup classe, el qual utilitzaven la paraula “nois” o “tios” 

(forma més vulgar) quan volien referir-se a la totalitat del grup. En aquest 

cas el mètode més efectiu per no excloure el sexe femení, és fer 

simplement un desdoblament i incloure la paraula “noies” al discurs: 

“nois i noies”. 

 

 Els peripatètics: El primer dia que el Merlí arriba al institut, bateja a la 

seva tutoria com “els peripatètics”, un grup de persones que es 

dedicaven a filosofar. Aquest nom va esdevenir molt popular, fins al punt 

que la classe va passar a anomenar-se “la classe dels peripatètics”, 
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coneguda per tot el institut amb aquest nom. Si bé es pot dir que és un 

nom molt original, no podem obviar el fet que una vegada més fa un del 

masculí universal per dirigir-se a tot el grup. Hi ha qui podria dir, que això 

és degut a que només eren homes els integrants d’aquest grup (cosa 

que no és segura) i que per això el nom és en masculí. Fins aquí tot 

correcte, però a l’hora de fer servir el terme per referir-se al grup classe 

on hi ha tant noies com nois, la paraula s’hauria d’adaptar a la situació 

per tal de ser més inclusiva. Tampoc és necessari dir “els peripatètics i 

les peripatètiques”, ja que és molt llarg, però es podria utilitzar un terme 

com “la classe peripatètica”. 

Al llarg de la sèrie hi ha altres situacions on es fa ús d’un masculí generalitzat, 

però he preferit comentar més en específic els casos anteriors, ja que l’institut 

té un gran pes en la història que es desenvolupa, i és on a més a més 

s’ensenya a les futures generacions (això també val  per la realitat), per la qual 

cosa penso que s’hauria d’intentar utilitzar un tipus de llenguatge el més 

inclusiu possible. 

 

5.1.2. LA FILOSOFIA DE L’HOME 

Un altre fet que m’ha semblat interessant de comentar és la utilització del terme 

“home” per a descriure tota la raça humana, és a dir, tant homes com dones. El 

més curiós però, és que sempre que es donava aquesta situació era en un 

context molt concret: a classe de filosofia quan el Merlí explicava les idees 

d’algun personatge destacat en la filosofia. 

 «L’home és un ésser social, segons Aristòtil.» - Merlí, cap.4  

 «L’home és una criatura fastigosa (segons Schopenhauer).» - Merlí, 

cap.6 

 «L’home té essencialment desig de poder  (segons Thomas Hobbes).» - 

Merlí, cap.15 

Aquests són només alguns dels exemples que es poden trobar en la sèrie, on 

es fa servir aquest terme (home) per referir-se al col·lectiu. Així doncs, sembla 

que en l’àmbit “més acadèmic” és molt freqüent fer servir aquest terme per 
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generalitzar, o això és el que ens fa entendre la sèrie. Aquesta predisposició a 

fer entendre que l’home és igual a tota la societat, és possible que vingui lligada 

al fet d’agafar a la figura de l’home com a objecte d’estudi de les teories que 

volien formular filòsofs i filosofes. Tenint en compte que la base de la filosofia 

es va establir a l’antiguitat, aquesta idea tindria molt sentit, ja que en la majoria 

dels casos la dona era considerada inferior a l’home i passava a una posició 

d’invisibilitat.  

Tanmateix, tot i la tradició de fer servir la paraula “home” a l’hora d’anomenar a 

personatges de la filosofia i les seves teories, en ple segle XXI seria convenient 

canviar el discurs, i adaptar-lo als nostres temps fent servir paraules més 

adients al context. A més a més, hem de tenir en compte la paraula de la qual 

estem parlant: “home”. En altres paraules estem dient que l’home és el 

representant de la raça humana, quan tothom sap perfectament que això no és 

veritat. Poden dir que és simplement una paraula més per anomenar la 

humanitat, però no és així, una paraula sí que és, però no hauria de fer-se 

servir per descriure un terme tant general com les persones. La paraula “home” 

hauria d’estar al mateix nivell que la paraula “dona”, i no per sobre d’aquesta, 

perquè així només s’està demostrant una vegada més que potser no es tracta 

només d’una qüestió de llengua. 

 

5.1.3. EL PECULIAR CAS DELS OFICIS 

Un cas que també m’ha cridat l’atenció és el sexe associat a cada un dels 

oficis, tema que ja havia tocat prèviament en aquest treball. Al principi havia 

pensat que es tractava d’un altre cas de masculí genèric, i ho és, però té un 

afegit que el fa diferent al tractat en el primer cas d’aquest apartat sobre la sèrie 

(MASCULÍ GENÈRIC).  

 «Els professors us creieu que teniu molt poder oi?» - Oliver, cap.19 

 «Els polítics són uns inútils.» - Berta, cap.28 

 «Has de fer cas als metges.» - Merlí, cap.32 

Fins aquí no hi ha res estrany, tres casos de masculí genèric que a simple vista 

no tenen res d’especial, a part de tenir en comú que els tres parlen d’oficis. Ara 
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bé, el més interessant ve quan en altres diàlegs es senten les següents 

oracions: 

 «Que contractin la cangur de turno.» - Oliver, cap.31 

 «Com els nens petits a l’escola, que quan s’enfaden la mestra els obliga 

a donar-se la mà.» - Merlí, cap.11 

D’aquestes dues frases ens hem de fixar en els dos oficis esmentats, que 

sorprenentment no estan en masculí genèric, cosa que encara que passa 

desapercebuda és bastant xocant. Per què els anteriors ho estaven i aquests 

no? Molt fàcil, pels rols imposats a cada sexe. Tots els oficis per estàndard 

s’anomenen amb el masculí genèric, menys aquells que estan relacionats amb 

alguna activitat que històricament se’ls ha associat a les dones: la 

maquilladora, la dona de fer feines, la ballarina... En aquest cas, la cangur i la 

mestra, ambdós oficis relacionats amb cuidar a infants.  

A més a més, comptem amb un exemple molt clar, el cas “dels professors i les 

mestres”. Per si hi ha algun dubte, aquests dos oficis són diferents, un 

s’encarrega d’ensenyar a l’institut i l’altre a l’escola, respectivament. I doncs per 

què un en masculí i l’altre en femení? La resposta és perquè els estudis de 

secundària van més associats amb els coneixement, històricament atribuït als 

homes; i en canvi la primària i parvularis fan pensar més en un lloc per 

començar a formar els infants i on s’han de fer càrrec d’ells, activitat imposada 

socialment a les dones.   

És per aquesta raó, que segons l’ofici del qual es parli, el gènere de la paraula 

quan es parla en general pot canviar de masculí (habitual) a femení. Això 

només recorda que aquests models de societat encara estan presents, sigui de 

forma més directa o potser indirecta, però del que no podem dubtar és de la 

seva presència. 

 

5.1.4. ELS MÚLTIPLES USOS DE “PUTA” 

La paraula “puta” no es pot considerar gaire adequada en la majoria 

d’escenaris, tot i això és molt utilitzada en el llenguatge oral del dia a dia. Si 

busquem aquesta paraula a la DIEC, la primera definició o sinònim que ens 
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trobem és “prostituta” , que se’ns dubte és el significat amb que tothom associa 

aquest terme.  

Al llarg dels anys, la paraula “puta” apart de considerar-se una paraula 

malsonant i vulgar, també ha esdevingut un insult (del qual parlarem més 

endavant). Però el més curiós, és que d’aquest mateix mot han sorgit molts 

derivats, cada un amb significat, no sempre denotatiu, que s’han estès pel 

llenguatge oral de manera sorprenent. 

Tot i que aquesta raó és prou interessant per realitzar un apartat només de la 

paraula “puta”, aquest no és el perquè de l’origen del punt. El motiu pel qual he 

decidit centrar-me en especial en aquest mot és perquè apareix pràcticament 

en tots els capítols de la sèrie. Merlí té 40 capítols en total, doncs bé en 31 

d’aquests capítols es diu com a mínim un cop la paraula “puta” o algun del seus 

derivats. És realment sorprenent el pes que té aquesta paraula en els diàlegs, 

ja que és de les paraules més utilitzades dins d’aquesta ficció catalana. 

Feta aquesta menció a la importància d’aquesta paraula en la sèrie, 

prosseguim a analitzar a cada un dels seus derivats trobats en els diàlegs, així 

com el significat que tenen. A continuació posaré alguns exemples de cada 

tipus i en faré el seu corresponent comentari, el qual es podrà aplicar 

perfectament a altres trossos de diàleg que contenen la paraula “puta” i que no 

apareixen aquí (cosa que significa que pertanyen a alguna de les categories 

següents). 

 EMFATITZAR  

«Vols fer que calli el millor amic de l’home d’una puta vegada?» - Merlí, 

cap.1 

En aquest cas la paraula és la mateixa que “la original”, però el seu 

significat no és ni de prop el que està relacionat amb la prostitució. En 

aquesta situació, la paraula “puta” es fa servir per emfatitzar una paraula 

de l’oració o per reflectir l’estat ànim de la persona que la diu, en aquest 

cas mostra que la persona està enfadada i utilitza el mot per destacar 

com es sent en aquell moment, fent que l’oració soni més rude i 

contundent. 
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 FILL/A DE PUTA: 

 «Que filla de puta.» - Pol, cap.2 

Aquí el mot forma part d’una expressió/insult molt popular, el qual es fa 

servir per descriure una persona que, dit de forma vulgar però del tot 

entenedora, és una “cabrona”. Tot i que es fa servir amb aquest 

significat, l’insult en sí en realitat vol dir una cosa molt diferent, ja que 

s’està menyspreant a la mare de la persona a qui li està dient l’insult, 

cosa que és del tot absurda i innecessària. 

 

 UNA PUTADA 

«Tu saps la putada que m’has fet?» - Pol, cap.2 

Aquí presenciem un dels derivats de la paraula “puta”, el qual una 

vegada més no té res a veure amb la definició de prostituta. En aquest 

cas, la paraula “putada” fa referència a un mala passada que li fan a 

algú. 

 

 EL VERB PUTEJAR 

«Tu m’has putejat a mi i jo a tu.» - Berta, cap.2 

Introduïm una nova paraula derivada, aquest cop el verb “putejar”, el 

significat del qual va molt lligat amb la paraula “putada”, ja que vol dir fer 

una mala passada a algú. 

 

 DE PUTA MARE 

«Ho vaig trobar de puta mare.» - Gina, cap.3 

En aquest cas aquesta expressió pot tenir dos significats segons el 

context i l’entonació que se li doni. El primer, és un significat d’aprovació, 

com per indicar que allò et sembla correcte. El segon en canvi, és un 

significat més d’ironia, en aquests casos habitualment l’expressió es 

col·loca al final de l’oració, indicant aquest punt de ironia, habitualment 

relacionat amb el descontentament. És bastant curiós, ja que tot i ser la 
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mateixa expressió té dos significats gairebé oposats, que varien segons 

la situació en que et trobis. 

 

 LA PARAULA PUTA PER EXCELÈCIA 

«Tia, es que t’ha dit puta.» - Amiga de la Berta (no sé sap nom), cap.16 

Ara sí que sí, toca parlar de la paraula “puta” en el seu estat pur, 

relacionat amb la definició de prostituta. La prostitució sempre ha estat 

mal vista, sobretot aquella que es exercida per dones, ja que també és la 

més coneguda popularment. És per això, que la paraula vulgar per 

anomenar a una prostituta s’ha convertit en un insult cap a totes aquelles 

dones a qui se’ls hi dirigeix aquest mot, ja que s’associa amb la mala 

fama creada entorn les prostitutes.  

 

Hi pot haver diverses raons per les que anomenis a una dona “puta”, 

però la major part de les vegades és perquè es considera que els seu 

comportament s’emmiralla amb aquelles dones que exerceixen la 

prostitució. A vegades per la seva roba, sovint pel nombre de persones 

amb qui han estat o en ocasions perquè simplement es vol insultar a una 

dona, són alguns exemples de motius que donen aquelles persones 

(tant dones com homes) per dirigir la paraula “puta” a dones. Aquestes 

persones carreguen la paraula d’un significat denotatiu que pot arribar a 

enfonsar a algú per complet, ja que el mot “puta” té un efecte social 

massiu, el qual aprofitant els perjudicis socials, crea una imatge pèssima 

de la dona sota la mirada d’una societat fàcilment influenciable i del tot 

superficial. 

 

Tanmateix, si ens parem a analitzar a fons els motius pels quals els es 

considera “puta” una dona, trobem el següent: segons la societat actual 

si ets una puta ets una dona que vesteix com vol, que gaudeix de la 

seva llibertat sexual estan amb totes les persones que vol, que diu el 

que pensa, que no es deixa dominar per cap altre dona o cap home i 

que per sobre de tot gaudeix en ple dret de tots els seus drets i llibertats 

com a dona i com a igual de l’home. Encara que sembli sorprenent, això 
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és el que realment es troba moltes vegades darrera una persona a qui li 

diuen “puta”, no sempre ( ja que a vegades s’utilitza com a equivalent a 

mala persona) però si en una gran part. És per això, que cada cop més, 

entre les persones més joves circula la idea que la paraula “puta” no és 

un insult, si no que al contrari, si ser “puta” significa ser una dona 

independent i que es valora a ella mateixa, aleshores “puta” és un 

compliment.  

 

 

5.2. LA VIDA QUOTIDIANA 

Aquest punt és un dels més interessants de realitzar, ja que consisteix en 

escoltar tot allò que la gent del teu voltant diu, i recordar tots aquells comentaris 

o expressions que al llarg dels anys has anat escoltant o vivint en primera 

persona. A continuació, es pot trobar un recull d’allò que m’ha semblat més 

interessant per analitzar i comentar, i les seves corresponents conclusions que 

n’he tret a partir del que coneixem com a llenguatge discriminatori i el que 

aquest comporta. 

 

5.2.1. MASCULÍ UNIVERSAL 

Evidentment en aquest punt no em posaré a anomenar tots els casos que he 

escoltat a la meva vida de masculí genèric, perquè no acabaria mai, però sí 

que anomenaré un parell o tres de casos que m’han semblat prou interessants 

de remarcar. 

 «Les idees dels homes, i de les dones entenem» 

 

En aquesta frase es pot observar de primera mà una persona que va 

analitzar les paraules que acabava de dir, i va pensar en la confusió que 

aquestes podien generar. Va fer servir la paraula “home” com a sinònim 

de la paraula humanitat, cosa amb la qual no estic d’acord i que ja he 

esmentat anteriorment, però just després d’això va dir: «i de les dones 

entenem» perquè es va donar conta que la paraula que havia utilitzat 
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podia arribar a excloure a cert grup de persones bastant important. Tot i 

que valoro el fet que intentés arreglar la situació, no estic del tot a favor 

amb allò que va dir per arreglar-ho. Es fa servir la paraula “home” com a 

sinònim de tota la raça humana, quan tenim infinitat de sinònims per 

utilitzar: éssers humans, persones, gent, humanitat, raça humana... Per 

què la paraula “home”? No s’ha dit al llarg de molts anys que els homes i 

les dones no som iguals, què som diferents? Per què mentre es deia i es 

defensava aquesta idea a capa i espasa en la llengua es feia entendre 

que la paraula “home” era sinònim de dona? Si es posa la paraula 

“home” com a representació de la humanitat aleshores s’està dient que 

és igual que “dona”, que per tant les dues paraules tenen el mateix 

significat i valor, i perdoneu-me el dubte, però no crec que fa uns quants 

anys això s’ho prenguessin en aquest sentit. O sigui que ens agradi o 

no, la paraula “home” es feia, i es fa servir per herència, per denominar a 

un sol sexe: el masculí. Per tant, no hem d’entendre que les dones 

estem dins el terme “els homes”, perquè així estem fent entendre de 

forma indirecta que la paraula “home” està un graó per sobre del mot 

“dona”, cosa que no ho trobo del tot encertat, ja que penso que ambdós 

paraules han de tenir el mateix valor lèxic. 

 

 «Gillette, el millor per l’home» 

 

Aquest cas va molt relacionat amb el tema tractat en el punt anterior, 

però aquesta vegada vull parlar de la problemàtica a la que pot portar el 

masculí genèric. L’oració anterior, és un eslògan de la marca Gillette, 

una empresa coneguda sobretot per la seva línia de fulles d’afaitar 

dirigida exclusivament al sexe masculí. Doncs bé, en aquest eslògan el 

que es vol destacar és la idea que la seva empresa té els millors 

productes d’higiene personal pel sexe masculí, i per fer-ho fa servir la 

frase «el millor per l’home», i la paraula que m’interessa d’aquest conjunt 

de mots és “home”. Com hem vist anteriorment la paraula “home” sovint 

es fa servir com a sinònim de humanitat, és a dir de la raça humana en 

general, aleshores podríem dir que aquest eslògan també va dirigit a les 

dones? O sigui, en teoria quan es fa servir el terme “homes” és diu que 
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les dones també ens hem de sentir identificades, ho hem de fer aquí 

també? Ho hem de fer cada vegada que escoltem la paraula home? 

Però aleshores quan ens identifiquem com a dones si sempre hem de 

identificar-nos amb la paraula homes? Són algunes de les 

problemàtiques a les que pot portar l’ús reiterat del masculí genèric. He 

fet servir l’exemple de l’eslògan, perquè crec que d’una forma simple em 

permet explicar el que vull fer entendre. En aquest cas entenem que es 

tracta d’un anunci “pels homes” perquè hi ha tots els requisits que 

socialment ha de tenir un home, però no sempre disposem d’un anunci 

gràfic que ens indiqui quan ens hauríem de sentir identificades amb la 

paraula home i quan no. I és que per última vegada repeteixo, la paraula 

home ha d’estar al mateix nivell que la paraula dona, sense excuses ni 

dubitacions. 

 

 [En un grup mixta on hi ha noies i nois] «Nois feu dos voltes a l’estadi». 

[En un grup format tot per noies i un parell de nois] «Noies, i 

nois(després de veure els dos nois) feu dues voltes». 

 

Sembla una tonteria, però si t’ho pares a pensar bé no ho és tant. 

Nosaltres, les dones diàriament ens hem de sentir identificades amb el 

masculí genèric, cosa que ja ens sembla normal ja que des de petites 

ens ho ensenyen així. Tanmateix, sembla que fer que un home es senti 

identificat amb un femení genèric sigui un crim. Cal dir que no estic pas 

a favor del femení universal, però això no vol dir que em sembli bé que 

quan es tracta d’homes es faci el desdoblament i en canvi quan es tracta 

de dones no es faci, sincerament no em sembla just. Si una cosa s’ha de 

fer per tothom es fa, sense excepcions, perquè sinó dona la sensació 

que els homes tinguin privilegis lingüístics del quals les dones no 

gaudim, i sigui això cert o no, no es pot negar que és el que sembla 

almenys a simple vista. 

 

 

 



 

 
 

P
àg

in
a4

5
 

5.2.2. ELS DESAFORTUNATS COMENTARIS I EXPRESSIONS 

Desgraciadament, moltes vegades s’escolten varis comentaris, que potser no 

sempre van amb malícia, però que amb intencionalitat o no generen una 

sensació d’incomoditat o de impotència en un altre persona, en aquest cas en 

les dones. A continuació, es mostrarà un recull d’algunes frases que he 

escoltat, he viscut en al meva pròpia pell o que m’han explicat persones que les 

han sofert. 

 «Que tens la regla?» 

 

Aquesta frase és molt habitual en un context en què una dona està 

empipada, i aleshores l’home (habitualment) que no comprèn el perquè 

deixa anar el sempre fiable recurs de preguntar si aquesta està amb la 

menstruació, per justificar el fet que estigui malhumorada. Amb aquesta 

expressió, es dona a entendre que les dones no podem estar enfadades 

per un motiu en concret o pel simple fet que ho estem i ja està, que no 

podem parlar-te malament algun dia o que realment estiguem saturades 

i de mal humor. Això, encara que no en siguem conscients, és l’herència 

dels ideals instaurats fa molts anys, en que la dona havia de ser amable, 

tendra i obedient amb tothom del seu voltant, i sobretot amb els homes. 

És per aquest motiu, que quan una dona estava enfadada, al no estar 

acostumats a veure-la en aquell estat d’ànim es considerava que li 

passava alguna cosa “fora del normal”, en aquest cas el període. La qual 

cosa, analitzada fredament és bastant impactant, ja que en certa 

manera, és com si s’estigués privant a les dones d’expressar els seus 

sentiments, és a dir, que s’estigués donant per suposat que les dones 

sempre hem de  portar un somriure a la cara, perquè només podem 

estar enfadades “quan tenim la regla”. Per sort, aquest comentari cada 

cop (parlant des de la meva experiència personal) se sent menys, 

deixant així clar que les dones, com la resta de la humanitat, tenen dret 

a enfadar-se. 
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 «Ai estàs molt guapa, segur que ja tens xicot.» 

 

Aquesta frase l’he sentit tantes vegades als dinars familiars, tantes. 

Mentre tranquil·lament saludes a tothom, fins i tot a aquells parents que 

fa molt que no veus, és llavors quan et deixen anar aquesta joia de 

comentari (entenguis la ironia). Probablement ho diuen com a 

compliment, o simplement de forma quasi automàtica (que encara que 

no ho sembli passa moltes vegades), però la veritat, per part meva de 

compliment no en té res. Dient això, estàs fent entendre que has d’estar 

guapa per algú, és a dir, que pel simple fet “d’estar més guapa del 

costum”, (perquè sí, això és el que s’entén quan et diuen aquest 

comentari) has de tenir una parella, perquè una dona bonica ha d’estar 

acompanyada, no s’imagina que pugui estar sola sense cap relació 

amorosa amb ningú. O el que seria el mateix, que una no pot “estar 

guapa” per ella mateixa, pel seu propi benestar i acceptació personal.  

 

 «He començat a cridar com una nena» 

 

El primer que em passa pel cap quan llegeixo aquesta frase és: els nens 

no criden?. Una vegada més, els rols que clàssicament s’han associat a 

cada gènere juguen una mala passada a les dones, i diria més, fins i tot 

als homes també. Es podria dir que històricament els homes són els 

forts i valents i les dones les dèbils i porugues, conceptes que porten a 

suposar que només les dones poden xisclar de por, perquè han de fer 

“el seu paper d’espantades”, així com el paper dels homes és “reprimir el 

seu temor”. Doncs bé, no per poder cridar de por has de ser una dona, i 

no per ser valent has de ser un home. Els homes tenen dret ha estar 

espantats, i no per això han de ser considerats dèbils, tal com vol fer 

entendre la comparació que es fa amb el sexe femení, i les dones 

òbviament poden ser i són valentes sense  haver de dependre d’un 

home que les salvi. 
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 «Per fer això s’ha de tenir collons» 

 

La veritat és que al poble català ens agrada molt la paraula “collons”, i te 

la pots trobar a molts llocs. Aquesta expressió és una de les més 

habituals que es poden trobar amb aquesta paraula, i com no podia ser 

menys té un significat que discrimina a una part important de la 

humanitat. Els “collons”, és la paraula vulgar per referir-se a una part de 

l’aparell reproductor masculí, així doncs «tenir collons per fer alguna 

cosa» es podria traduir com «sigues prou home per fer una cosa 

arriscada, que pel contrari si no tens tant valor com un home no pots 

fer». Un altre cop, retornem doncs a les actituds associades a cada sexe 

(i sento fer-me pesada amb això però realment aquesta és la veritat), i 

es que una vegada més es creu la dona no és prou valerosa per duu a 

terme una acció arriscada que pot comportar conseqüències greus. Però 

per sort, els temps van canviant i ara es sap prou bé que el supòsit 

anterior no és pas cert, així doncs, per tal d’adaptar la popular expressió, 

es podria dir que s’ha creat una variant a aquesta adaptada al sexe 

femení: «Per fer això has de tenir ovaris». Els ovaris serien l’equivalent 

als “collons” en l’organisme femení, i és per això es fan servir com a 

respectiu equivalent en l’expressió, per tal que aquesta no només vagi 

dirigida a un únic sexe. És possible que no hagueu sentit mai aquesta 

expressió, però jo, parlant des de la meva posició i els ambients en que 

em moc, cada cop l’escolto més i fins i tot la faig servir. El motiu principal 

d’aquest canvi és perquè les noies no ens sentíem incloses en 

l’expressió que utilitzava la paraula “collons”, o sigui que vam decidir 

crear-ne una en que sí que ens sentíssim identificades. També cal dir 

que no és una expressió del “tot correcta”, però es bastant utilitzada en 

el llenguatge oral, així doncs ja que l’utilitzem com a mínim fem-la servir 

de manera més inclusiva. 

 

 «És la polla» vs «És un conyàs» 

 

Aquí tenim dues expressions que podríem dir que estan dins les més 

utilitzades pels adolescents. Tot i que no són del tot correctes formen 
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part del llenguatge oral i per tant són aptes per analitzar. Potser no us 

sonen en absolut o pel contrari les heu sentit més d’una vegada, però 

segurament mai us heu parat a comparar-les entre si. Per qui no sàpiga 

que vol dir alguna de les expressions, o cap de les dues, faré una breu 

explicació del seu significat:  

• «És la polla»: aquesta expressió es fa servir quan es vol dir que 

una cosa és molt “guai” o divertida, és a dir, per descriure una 

cosa que realment t’entusiasma molt. 

• «És un conyàs»: pel contrari quan es fa servir aquesta altra 

expressió s’està descrivint una cosa avorrida i que no agrada en 

absolut. 

Vist el seu significat, observem detingudament la paraula central que 

conforma cada una de les expressions. En la primera, la paraula que li 

dona sentit és “polla”, la qual és una forma vulgar d’anomenar el “penis”, 

l’òrgan reproductor masculí. En la segona en canvi, la paraula principal 

és “conyàs”, que sense gaire esforç podem adonar-nos que correspon a 

la paraula “cony”, òrgan reproductor femení. Així doncs, tenim dues 

expressions cadascuna de les quals representa un sexe masculí o 

femení*, i ara ve la part interessant, si les relacionem amb el seu sexe 

corresponent obtenim el següent: 

 

• Polla → Sexe Masculí → Divertit 

• Cony → Sexe Femení → Avorrit 

 

El resultat de manera bastant directa ens indica que allò relacionat amb 

el sexe masculí es considerat emocionant, impressionant i meravellós; 

mentre allò relacionat amb el sexe femení és avorrit, monòton i no 

genera interès. La qual cosa no és una sorpresa, perquè sempre ha 

estat així, cosa que en cap moment vol dir que sigui correcte, però una 

vegada més l’home és molt més “guai” que la dona. Hi ha qui podria dir 

que analitzar-ho d’aquesta manera és anar massa lluny, i que no té 

absolutament res a veure amb un problema de discriminació sexual; 

però jo penso, és realment molta coincidència que justament l’expressió 

segueixi els mateixos patrons que aquelles que són discriminatòries 
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envers les dones no? O és que en realitat no és una coincidència sinó 

un indici més de la desigualtat que s’ha vist instal·lada durant tants anys 

en la nostra societat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ACLARIMENT: En aquest punt cal fer un petit aclariment per tal de no discriminar a cap col·lectiu, i 

es que no per ser una dona has de tenir “cony” i no per ser un home necessites “penis”. Al llarg dels 
anys sempre s’ha dit el contrari, però ara per fi després de molts anys de lluita es comencen a 
acceptar aquestes veritats, així com els drets i la identitat de les persones transsexuals, ja que el sexe 
no hauria d’anar determinat per les teves parts íntimes, sinó pel teu desig de esdevenir una persona o 
una altra. Així doncs, en aquest punt quan relaciono els òrgans reproductors amb el sexe 
habitualment associat amb aquests és perquè al llarg dels anys s’ha fet així, per tant representaran 
allò que en aquell moment es creia, i que ha quedat gravat en el llenguatge segons la forma de pensar 
que ha dominat durant la història. 
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6. L’OPINIÓ LA POBLACIÓ: ENQUESTA 

 

Al llarg de tot el trajecte que hem fet fins ara, ens hem centrat en la teoria del 

llenguatge sexista, així com amb les reflexions i anàlisis d’una servidora, ara bé 

què en pensa la població sobre el tema? 

Per poder-ho saber, he realitzat una enquesta per tal de veure les opinions 

variades que la gent té envers aquest afer lingüístic. El qüestionari ha estat 

respòs per un grup de 120 persones de diferents edats i sexes, els resultats de 

les quals seran exposats i comentats posteriorment. Totes les preguntes, així 

com els gràfics que mostren les respostes es poden trobar de forma completa a 

l’annex d’aquest treball. Dit això, comencem. 

 

6.1. FRANJA D’EDAT 

Abans de començar l’enquesta com a tal, vaig voler preguntar per l’edat de les 

persones que responien les preguntes, per tal de tenir una orientació de la 

franja d’edat predominant i comprovar si aquesta tenia alguna relació amb els 

resultats obtinguts. Les dues franges que van destacar més, van ser les 

següents: dels 15 als 20 anys (60% = 72 persones), i entre 41 i 50 anys (26,7% 

= 32 persones).  

 

6.2. MASCULÍ GENÈRIC 

Com a forma introductòria vaig voler preguntar si coneixien el concepte 

“masculí genèric”, on els resultats van estar bastant igualats entre el sí i el no. 

El 50,8% no sabia el què és, mentre el 49,2% sí que coneixia el significat del 

terme. A totes aquelles persones que van respondre afirmativament aquesta 

pregunta, els hi vaig demanar que definissin breument i amb les seves paraules 

el terme “masculí genèric”. Fent això, vaig poder comprovar si la gent que 

coneixia el terme,  tenia la idea correcta del que és aquest, cosa que revisant 

les respostes vaig poder comprovar que sí. 
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En la segona part d’aquest apartat vaig voler fer un petit experiment per veure 

si les respostes entre dues preguntes relativament semblants variaven. A la 

primera pregunta presentava la següent situació: Si et trobes en un grup on hi 

ha persones dels dos sexes per igual i algú s'ha de dirigir en termes generals al 

col·lectiu, amb quin terme et sents més còmoda / còmode ?. Les opcions que hi 

havia eren: tots, totes o totes i tots. La següent pregunta era la mateixa que 

l’anterior, però les opcions de resposta canviaven, en aquest cas eren: nois, 

noies o noies i noies. Per tal de veure la comparació de les respostes, adjunto 

els dos gràfics amb la proporció de les opcions marcades en les dues 

preguntes: 

 

TOTS I TOTES                                                      NOIS I NOIES 

 

 

Com es pot veure a simple vista i com a tret més destacable, observem que el 

color groc varia de forma considerable de la primera pregunta a la segona, ja 

que puja un 20%. Aquest fet ens demostra el que jo volia comprovar amb 

aquest parell de preguntes: com molt sovint el masculí genèric passa del tot 

desapercebut. Per fer això vaig agafar dos termes que es repeteixen 

reiteradament en el masculí genèric, però un més subtil (tots) i un altre de més 

evident (nois). Fent això volia comprovar si hi havia alguna variació entre les 

respostes de la gent, ja que en teoria allò que seria més coherent és que les 

respostes fossin homologues entre si, dit d’una altre manera, que les 

proporcions dels colors fossin iguals entre els dos gràfics. I per què seria el 

més lògic? Doncs perquè es pot entendre com que cada color és una idea 
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diferent, el groc representa el desdoblament, el vermell equival al femení 

genèric i el blau al masculí genèric. És a dir, llegint entre línies estava 

preguntant per quin dels recursos lingüístics es decantava cadascú, però amb 

altres paraules, ja que pel contrari no tothom ho hauria entès. Tanmateix, si 

relacionem aquesta explicació amb els resultats obtinguts hi ha alguna cosa 

que no acaba de quadrar, al haver-hi una important diferència entre les 

proporcions dels colors. Això ens indica doncs, que potser el problema no està 

en la mentalitat de les persones (ja que com es pot veure en els resultats, una 

gran part aposta pel desdoblament lingüístic) sinó en la identificació que fem 

del masculí genèric. Hi ha termes que queden més amagats a la nostra idea de 

masculí universal, o que simplement no ens criden molt l’atenció perquè els 

considerem secundaris o menys importants, com per exemple “tots”. 

Habitualment, aquells que criden més l’atenció són aquells directament 

relacionats amb el sexe, com el terme “nois”, ja que la gent ho identifica més 

amb un tema d’exclusió cap a les dones. La veritat però, és que tant un tipus 

com l’altre tenen la mateixa importància i representen la mateixa idea, encara 

que sovint se’ls atorgui valors diferents. 

 

6.3. ELS INSULTS, COMENTARIS I EXPRESSIONS 

En tot allò referent al tema dels insults, només vaig realitzar dues preguntes 

basades en les experiències de la gent que contestava el qüestionari, curtes 

però clares. Primerament, demanava si algun cop havien escoltat algun 

comentari que discriminés a la figura de la dona, al que el 93,3% de les 

persones van respondre que sí, mentre que el 6,7% restant va respondre que 

no. En cas que la resposta de la primera pregunta fos afirmativa, vaig deixar un 

espai en blanc on voluntàriament es podia escriure algun comentari, insult o 

expressió discriminatòria que s’hagués escoltat. Un total de 90 persones van 

emplenar el buit, amb tot de paraules o oracions que al llarg de la vida han 

escoltat. El llistat complet de tots aquests comentaris es pot trobar l’annex del 

treball (junt amb el qüestionari) i és interessant de revisar ja que es podem 

veure exemples addicionals que no han estat esmentats en el treball en si. 
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6.4. LES OPINIONS 

Després dels dos apartats anteriors que serveixen per entrar en context, aquest 

apartat està focalitzat en l’opinió que es té sobre certs aspectes del llenguatge 

discriminatori. A continuació comentaré cada una de les preguntes formulades, 

així com les respostes corresponents: 

En primer lloc, vaig voler preguntar sobre la relació entre llenguatge i ideologia, 

i sobre si creien que la relació existia o si pel contrari eren dues coses del tot 

independents. Les opcions eren: el llenguatge reflecteix el masclisme de la 

societat, el llenguatge i el masclisme són coses diferents i no tenen res a veure 

o per últim una resposta lliure per expressar altres idees. El 79,2% de les 

persones creuen que la ideologia masclista sí que està relacionada amb l’ús 

que fem del llenguatge. Per l’altra banda el 16,7% pensen que les dues coses 

no tenen res a veure. El tant per cent restant, corresponent a 5 persones, són 

opinions diferents a les dues opcions donades i que es poden trobar a l’annex 

del treball, ja que són interessants de llegir.  

A continuació, vaig col·locar la pregunta per excel·lència: Consideres que avui 

en dia es fa un ús discriminatori del llenguatge cap a les dones?. Aquesta 

pregunta l’hauria pogut posar la primera de totes, ja que és la idea principal del 

treball, però vaig trobar més assenyat posar-la més aviat cap al final, després 

que s’haguessin respost les qüestions anteriors. Vaig voler fer-ho així, ja que 

d’aquesta manera les persones que realitzaven el qüestionari tenien temps 

d’anar reflexionant sobre el tema mentre recorrien tot el camí fins a arribar a 

aquesta pregunta. Fent-ho així em va semblar que les respostes serien més 

pensades i no tant en fred, cosa que hauria passat si l’hagués col·locat al 

principi de tot. Els resultats proporcionats per l’enquesta són els següents: un 

60% pensa que sí es fa un ús discriminatori del llenguatge envers les dones, un 

26,7% no ho té clar i un 13,3% creu que no. El fet que hi hagi una quantitat 

bastant important de gent que no tingui clar, és molt interessant, ja que mostra 

que hi ha molts dubtes entorn aquest tema, cosa que no és dolenta en absolut, 

al contrari. Personalment, penso que tot i que es parla molt d’aquest tema, no 

s’acaba mai d’aprofundir en ell del tot, és a dir, si et poses a indagar trobaràs 

bastantes coses relacionades amb el llenguatge sexista, però no hi ha ningú 

que expliqui aquesta problemàtica a la població. Conseqüentment, moltes 
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vegades es generen moltes incerteses envers aquest, perquè la gent acostuma 

a posicionar-se en un costat o un altre només per les seves ideologies, sense 

realment parar-se a analitzar profundament l’ús que fem del llenguatge. Per 

això trobo molt interessant que hi hagi hagut un tant per cent important que 

hagi marcat la casella de “no ho tinc clar”, perquè emmiralla el que per molts i 

moltes és una realitat. 

Les preguntes següents, van més adreçades a si es creu que és necessari o no 

instaurar mesures per tal de fer un millor ús del llenguatge. Aquesta pregunta 

es pot dir que estava fragmentada en dues parts, en la primera es preguntava 

si era convenient a nivell acadèmic i la segona si ho era a nivell quotidià, les 

respostes van ser les següents: 

 

NIVELL ACADÈMIC                                           NIVELL QUOTIDIÀ 

 

 

Si bé ens els dos casos predomina el sí per sobre no, quan parlem de 

llenguatge a nivell quotidià, es veuen més necessàries unes mesures per tal de 

regular l’ús que fem de la llengua, perquè parlant clar és l’àmbit on hi ha més 

presència d’aquest tipus de llenguatge. Al mateix temps però, què és també 

des del mateix nivell on podem començar a canviar l’ús del llenguatge, cadascú 

de forma individual canviant aquells mal hàbits que adoptem al parlar. 
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6.5. EL SEXE 

Per últim, vaig preguntar amb quin sexe s’identificaven les persones que van 

realitzar l’enquesta. Ho vaig fer al final de tot del qüestionari de forma 

significativa, per fer entendre que el llenguatge discriminatori envers les dones 

no és només cosa del sexe femení, és un problema  de totes i tots. Una altra 

raó va ser perquè no volia pressionar a ningú a respondre les preguntes en 

base al seu sexe, és a dir, si hagués posat la pregunta al principi, és com si 

estigués fent entendre que al marcar la casella de home has de respondre en 

base els perjudicis que hi ha cap a aquest sexe, i el mateix cap al sexe femení. 

Fent-ho d’aquesta manera, vaig voler fer la metàfora que cadascú era lliure 

d’expressar la seva opinió sense cap pressió que pogués influir les seves 

respostes.  

Per acabar, el 70% de les persones que van respondre el qüestionari eren 

dones, mentre que el 30% eren homes. 

 

6.6. LES CONCLUSIONS DE L’ENQUESTA 

La veritat és que tot allò que volia comentar sobre cada pregunta de l’enquesta 

ja està fet a cada apartat corresponent, pel que trobo que no és necessari que 

torni a repetir les mateixes idees. Tot i així, m’agradaria acabar de comentar els 

resultats per sobre, i especialment comparant-los amb les meves expectatives. 

En algunes preguntes sí que m’esperava els resultats obtinguts, però en altres 

les respostes m’han sorprès gratament. Sobretot en les dues preguntes sobre 

si s’haurien d’instaurar mesures per combatre l’ús sexista de la llengua, on el sí 

guanya de manera bastant contundent, la qual cosa ens mostra que sí que hi 

ha una certa consciència entre la població sobre la utilització que fem del la 

llengua. 

I ja per tancar, voldria comentar un tema que ha sortit al principi d’aquest punt, 

les franges d’edat. Tot i que la franja dels 15 als 20 anys era la dominant, els 

resultats han estat prou variats, i és que tampoc pretenc identificar una 

generació sencera amb una sola corrent de pensament, cosa que seria molt 

injusta. Així doncs penso que l’edat en certa manera pot influir, més per la part 
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de coneixença dels conceptes i/o termes, però tampoc seria una condició que 

s’hagi de remarcar molt específicament (almenys en el grup estudiat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APUNT: Al llarg de l’enquesta, així com en aquest últim apartat hi ha hagut comentaris prou interessants 

que recomanaria molt llegir a l’annex del treball. No els he inclòs aquí, ja que sinó l’extensió del treball 

s’allargaria molt, tot i això agraeixo molt a la gent que perd uns minuts per expressar la seva opinió i 

pensaments sobre el tema. 
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7. CREACIÓ D’UNA GUIA INFORMATIVA 

 

Moltes entitats com per exemple universitats, ajuntaments o la pròpia 

Generalitat, durant els últims anys han publicat una sèrie de guies amb les que 

s’intenta promoure un llenguatge més inclusiu. Vista la situació em va semblar 

interessant crear-ne una com a punt de la part pràctica, però amb alguna 

diferència respecte aquestes altres. 

Primerament, vaig decidir dirigir la guia a una destinació diferent, en aquest cas 

a l’institut, a l’alumnat i al professorat. El principal motiu d’aquesta decisió va 

ser que l’institut és un espai de creixement, on els nens i les nenes passen a 

ser adolescents, i posteriorment adults i adultes. Així doncs, l’ambient de 

l’institut és també el marc on totes aquestes persones experimenten el seu 

camí per arribar a l’edat adulta. Durant aquest camí que han de recórrer 

sorgeixen molts dubtes, incerteses i ganes de conèixer, situació ideal per 

presentar la problemàtica del llenguatge sexista. En cap moment vull fer 

entendre que se’ls hagi de fer entrar al cap una manera determinada de fer ús 

del llenguatge, només proposo que se’ls hi presenti el tema amb els seus pros i 

contres, de manera que cadascú pugui reflexionar personalment sobre com fer 

servir el llenguatge. 

Aquesta primer idea, ens porta a la segona diferència amb les guies 

proporcionades per altres entitats: el seu contingut. Les guies que es poden 

trobar són molt diferents entre elles, algunes més extenses, d’altres més breus, 

algunes més formals  i unes altres més acolorides i informals. En el meu cas, i 

pensant a l’ambient on volia dirigir la meva guia, em vaig decantar per una cosa 

molt breu, amb uns conceptes i exemples clars, concisos i fàcils d’entendre. És 

per això que vaig decidir fer una mena de fulletó informatiu, que de forma molt 

breu fes una presentació del què és el llenguatge sexista, com s’identifica, les 

mesures que es poden prendre per evitar-lo i alguns exemples.  

L’objectiu d’aquesta guia que podeu trobar a l’annex número 2, és fer una 

introducció d’aquest tema, que sigui útil i que si genera més interès es pot 



 

 
 

P
àg

in
a5

8
 

complementar amb el treball en sí, o amb altres documents, entrevistes, llibres 

o altres guies més extenses on s’aprofundeix en la matèria. 
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8. CONCLUSIONS 

 

Aquest apartat, les conclusions, estarà dividit en dues parts diferents, la 

primera va dirigida a resumir i exposar les conclusions finals de cada punt del 

treball; mentre que la segona consistirà en la meva opinió final, així com la 

reflexió que jo trec de tot el procés. 

 

8.1. CONCLUSIONS DEL TREBALL 

8.1.1. PART TEÒRICA  

En tot allò referent a la part teòrica, la veritat és que estic bastant contenta amb 

el resultat final, sobretot amb les dificultats que vaig tenir al principi a l’hora de 

buscar informació. Potser allà on em vaig encallar una mica més va ser en  

l’apartat del debat, ja que es tractava de mirar el mateix tema de dues 

perspectives diferents, per la qual cosa arribava un punt que vaig quedar 

saturada de tanta informació. La veritat és que ambdós bandes presenten 

arguments molt interessants, que si més no et fan reflexionar i pensar en el 

tema profundament. És per això, que no puc determinar quina de les dues 

visions és la més correcta, perquè tant l’una com l’altre proporcionen idees 

sòlides que defensen de manera contudent l’opinió exposada. Amb això no vull 

dir que no em decanti per cap dels dos punts de vista, simplement alego que 

ambdós postures es defensen molt bé, per la qual cosa el debat es resol en un 

empat, que al cap i a la fi s’acaba desempatant segons les idees que acabin 

connectant més amb cada persona. 

 

8.1.2. PART PRÀCTICA 

Dins la part pràctica hi ha varies qüestions a comentar de forma més 

específica, pel que la dividiré en quatre parts diferents: 

 MERLÍ: L’anàlisi de la sèrie, tot i que al principi em va fer molta il·lusió al 

final es va convertir una mica en una tortura, ja que vaig haver de fer 
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autèntiques maratons cinematogràfiques per acabar-la. Tanmateix, els 

resultats obtinguts van acabar sent prou interessants, i més profitosos 

del que em vaig pensar al principi. La veritat és que sempre havia dit que 

Merlí era una sèrie que reflectia molt bé l’adolescència, i ho puc reiterar, 

veient que l’ús de la llengua que fan a la sèrie es pot emmirallar 

perfectament amb la realitat. Això m’ha permès obtenir molts exemples 

d’una forma bastant efectiva, els qual a més a més evidencien l’enorme 

presència d’aquest tipus de llenguatge entre nosaltres. Com a qüestió a 

destacar, diria que allò més remarcable de l’estudi és el protagonisme de 

la paraula “puta”. És una cosa que no m’esperava en absolut, i la veritat 

que em va sobtar molt en el seu moment, però al mateix temps em va 

anar molt bé per exposar algunes de les idees interessants plantejades 

entorn a aquesta paraula. 

 

 LLENGUATGE QUOTIDIÀ: D’aquest punt no trauré unes conclusions en 

concret, ja que bàsicament tracta de fer un estudi del rerefons d’algunes 

expressions que he sentit i que m’han semblat remarcables a l’hora de 

voler explicar una problemàtica. Sincerament m’ha agradat bastant de 

realitzar, perquè m’ha permès explorar més enllà del que normalment 

fem en el llenguatge, i a més a més m’ha ofert un espai per explicar 

algunes de les reflexions que des de feia un temps rondaven pel meu 

cap. 

 

 ENQUESTA: Tot i que potser no s’apreciï a simple vista, l’enquesta m’ha 

proporcionat resultats prou destacables, i més positius del que 

m’esperava. En certa manera, sí que m’esperava els percentatges en 

alguna pregunta però en la majoria m’han sorprès gratament, i és que el 

panorama sembla prou optimista. Amb els resultats obtinguts, he 

interpretat que el problema no és que la gent s’oposi fermament a una 

reforma en l’ús del llenguatge, sinó que el problema ve més per les 

mesures que es donen, i que moltes vegades venen també molt 

associades amb el femení genèric. Des del meu parer, s’han de 

presentar totes les mesures que hi ha, així com intentar buscar aquelles 
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amb les qual la població estigui més còmode i conforme, perquè si això 

es fa aleshores potser sí que serà possible un ús de la llengua inclusiu. 

 

 GUIA: Aquest punt ha sigut un dels que m’ha agradat més de realitzar, 

no només pel disseny, si no perquè des del meu punt de vista és la carta 

de presentació del treball. Aquest fulletó de dues cares, resumeix 

perfectament la idea principal del treball: fer que es conegui el llenguatge 

discriminatori envers les dones. Per mi, el format breu era el més indicat 

en aquest cas, ja que el seu objectiu final és introduir el tema, que si 

genera un interès addicional es pot complementar amb aquest mateix 

treball, el qual és molt més dens i conté altres punts com per exemple 

opinions d’especialistes, un punt de vista personal, anàlisi d’expressions 

i el seu significat... 

 

8.2. OPINIÓ PERSONAL 

Aprenentatge, aquesta és la paraula que utilitzaria per definir el que ha 

significat per mi aquest treball. He après a mirar el mateix tema des de 

perspectives molt diferents entre si, cosa que m’ha permès anar formulant 

progressivament una opinió pròpia, la qual exposaré com a conclusió d’aquest 

treball. 

Com s’ha dit des d’un bon principi, la llengua en si no és sexista, però pel 

contrari sí que ho és l’ús que en fem. Aquesta és sens dubte una de les frases 

per excel·lència del treball, ja que conforma la base sobre la qual se sustenta 

tot el desenvolupament del tema. Partint d’aquesta idea, i analitzant com 

utilitzem el llenguatge es pot arribar a detectar un cert sexisme en la llengua, 

però si dins d’aquest llenguatge estudiat descartem els insults, comentaris i 

expressions, els quals no hi ha dubte que moltes vegades estan propulsats per 

idees masclistes, el que ens queda no està tan clar si reflexa el masclisme o 

no. I què ens queda? El polèmic masculí genèric. Personalment, penso que el 

masculí universal sí que és sexista, ja que amb tots els sinònims i les paraules 

homònimes que hi ha a la nostra llengua, no hi ha necessitat de fer servir 

aquelles dirigides exclusivament al sexe masculí com a estàndard. Tot i això, hi 
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ha molta gent que diu que el fet que es faci servir el masculí genèric no té res a 

veure amb una qüestió d’ideologies.  

Si ens col·loquem en aquesta altra posició oposada, i considerem de punt de 

partida que el masculí és el gènere no marcat perquè així s’ha decretat, sense 

cap rerefons masclista, igualment hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar, i 

per mi hi ha dues evidències que ho demostren. 

Primerament, la utilització de termes com “home” per representar a tota la 

societat. En aquest treball ho he repetit reiteradament, però és què realment hi 

ha múltiples sinònims per no fer servir “home” com a únic representant de la 

humanitat. Per tant, personalment penso que l’ús de la paraula “home” com a 

homònim de éssers humans està propulsat pel sexisme.  

En segon lloc, hi ha certes excepcions al masculí universal que també em fan 

defensar la meva postura. Quan mirem les paraules que no estan en masculí 

genèric, si no el contrari que estan en femení genèric per herència popular, ens 

trobem un panorama bastant desagradable. Habitualment totes aquelles 

paraules que no es diuen en masculí universal són activitats o actituds 

associades a la figura de la dona (dona de fer feines, mestra, cuidadora...). El 

que vull dir amb això, és que si realment darrere del masculí genèric no hi 

hagués un masclisme encobert per herència, aquests casos no es donarien, 

perquè la norma s’aplicaria sempre sense excepcions, i tal com es pot veure 

aquest no és el cas. 

Per tant, en la meva opinió sí que fem un ús discriminatori de la llengua envers 

les dones, però ho fem sempre conscientment? El següent paràgraf respon la 

pregunta, tot presentant un dels problemes més importants (al meu parer) del 

llenguatge sexista. 

Per mi, un dels principals problemes del llenguatge discriminatori, per no dir el 

principal, és l’herència del llenguatge. La llengua és com un immens i extens 

llibre que recull la història, evoluciona, canvia, s’influencia i es transmet de 

generació en generació. En el seu moment, quan es van introduir per primer 

cop molts dels termes que fem servir avui en dia, es va fer de manera que 

concordessin amb la època, l’home era el representat de la espècie humana, 

per això la paraula “home” representa la humanitat; quan es dirigien a un grup 
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mixte només destacaven els homes perquè les dones eren prescindibles i 

inferiors, d’aquí el masculí genèric; si ensenyaves massa semblaves una 

prostituta, d’aquí ve l’insult “puta”; si no eres prou ràpid i fort per anar darrere 

una pilota i que no te la prenguessin et consideraven dèbil, i  per dèbils estan 

les dones, per això el «jugues com una nena», i així podria seguir 

indefinidament. Tots aquests trets s’han anat heretant al llarg dels anys, i s’han 

introduït a la llengua com membres de ple dret. S’han normalitzat fins a tal punt, 

que s’ha oblidat d’on van sortir, el perquè es van dir per primer cop i el que 

realment signifiquen. Avui en dia moltes d’aquestes paraules i expressions es 

diuen, i tot i que no sempre, molts cops es fa automàticament, perquè ho 

escoltem i ho heretem sense saber el seu origen, perquè no ens parem a 

analitzar les paraules que diem.  Amb tot això vull fer entendre que moltes 

vegades es fa un ús de la llengua sense pensar, ens surt sol perquè sempre ho 

hem escoltat així, perquè ningú ens ha dit que allò està malament, simplement 

ho hem heretat com a part de la llengua. 

És per això que penso que ens convindria fixar-nos més en el que diem, per 

veure el rerefons que té, i el que aquest pot significar. A més a més, convindria 

fer una revolució lingüística a nivell acadèmic, no em mal interpreteu, tampoc 

pretenc carregar-me la llengua catalana, però penso que seria fabulós que es 

poguessin canviar aquestes marques, que al meu parer mostren el masclisme 

encara ocult en molts àmbits. Tot i això, si al final no és possible a aquest nivell, 

no em preocupa excessivament, ja que com he dit abans el llenguatge és un 

llibre, i encara queden moltes fulles en blanc per escriure-hi. Si les coses es 

volen canviar, es canviaran, i si el poble ho vol fer, ho farà; perquè al cap i a la 

fi la llengua és de qui la parla. No puc negar però, que si s’aconseguís fer 

també a nivell acadèmic seria una gran victòria, ja que així ens asseguraríem 

plenament que no es toca cap aspecte essencial de la llengua, ja que tal com 

he dit abans, tampoc la volem destrossar. 

Abans d’acomiadar oficialment el treball, vull explicar una última curiositat. 

Aquest treball en la meva opinió, utilitza la llengua de forma inclusiva i no 

discriminatòria, i la veritat és que en cap moment considero que hagi fet servir 

el llenguatge d’una forma que es vegi forçada per tal d’aconseguir el meu 

objectiu. Si bé és veritat que en alguns casos m’he hagut d’exprimir una mica el 
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cap buscant sinònims que s’adaptessin el millor possible al context, no m’ha 

resultat una tasca massa complicada en el conjunt del treball. La qual cosa 

demostra que els mitjans lingüístics per no fer un ús sexista de la llengua els 

tenim, només cal saber-los fer servir. 

Ja per acabar, aquest treball ha sigut un repte personal bastant important, però 

arribant ara a les conclusions i veient el resultat final, estic molt contenta amb el 

que ha sortit de tantes hores de treballar, analitzar, buscar informació i 

reflexionar de mil maneres possibles i amb diferents punts de vista. Després de 

tota l’experiència que ha significat el Treball de Recerca, el qual ha sigut molt 

interessant de realitzar, però a moments una mica estressant, puc afirmar 

plenament que sí que estic a favor d’una renovació en l’ús del llenguatge, per 

tal que sigui més inclusiu per a totes i tots. I és que, per molt que una cosa sigui 

considerada normal i s’hagi fet sempre, no significa que aquesta sigui correcta, 

i encara menys que no es pugui canviar. 
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10. ANNEX 

 

Al tenir tant pdfs com documents a l’annex he decidit fer el següent, dins el 

mateix apartat de l’annex hi haurà 5 annexos diferents. El primer, inclou tot de 

documents que estan dins el mateix treball (és a dir dins del mateix word) pel 

que les pàgines estaran numerades. En els altres casos, al tractar-se de pdf, 

cada document estarà dins d’un número d’annex diferent (ja que les pàgines 

dels pdfs no estan numerades), que s’indicarà amb una portada amb el títol en 

cada cas. 
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ENTREVISTA CARME JUNYENT 

Carme Junyent: 'Que s'acabi aquesta comèdia de 

desdoblar en masculí i femení' 

Entrevistem la filòloga, que publica el llibre 'Visibilitzar o marcar. 

Repensar el gènere de la llengua catalana' 

 

D'uns anys ençà, documents, disposicions legals i discursos s'han omplert de 

'tots i totes', 'benvinguts i benvingudes', 'nens i nenes', 'alumnats' i 'persones 

treballadores'. De vegades s'arriba a expressions caòtiques o ridícules. Fins a 

quin punt aquests desdoblaments i noms genèrics fan més visibles les dones o 

discriminen? Com afecten el llenguatge aquests canvis i com poden acabar 

deformant la gramàtica? En parlem amb la filòloga Maria Carme Junyent, 

coordinadora del llibre 'Visibilitzar o marcar. Repensar el gènere en la llengua 

catalana', que recull les intervencions i les anàlisis d'una dotzena de 

professionals durant un jornada organitzada l'any 2010 pel Grup d'Estudi de 

Llengües Amenaçades. Junyent diu que tot plegat sorgeix de la confusió entre 

els conceptes de sexe --que és un tret biològic dels éssers vius-- i gènere --

categoria gramatical que afecta el substantiu i en determina les concordances--

. Una confusió i una voluntat de donar més presència a les dones que no ha 

tingut en compte el funcionament de la llengua i que en certa manera l'ha 

pervertida. 

Junyent recorda com va anar aquella jornada: 'Va sorgir quan vam veure 

imprès el títol d'un curs que fèiem el grup d'Estudis de Llengües Amenaçades, 

on havien canviat "alumnes" per "alumnat". Em van dir que no hi podia fer res, 

que era norma. Ara havien de sortir textos meus que contradeien allò que jo 

havia defensat tota la vida? Vaig decidir de fer una jornada per parlar-ne. Vaig 

comentar-ho amb la gent i vaig tenir una gran sorpresa en veure que tothom 

estava d'acord amb mi, però que ningú no s'atrevia a dir-ho. Realment, era la 

versió més crua del vestit nou de l'emperador: tothom veu que va despullat 

però ningú no gosa dir-ho. Les negociacions també van ser dures, perquè és 

molt difícil de rectificar en públic, però vam aconseguir el consens, i d'aquí en 

va sortir un grup de treball, en què jo no vaig participar, i un document 

plenament vigent ("Acords per a l’ús no sexista del llenguatge") que ve a dir 

http://www.grup62.cat/llibre-visibilitzar-o-marcar-repensar-el-genere-en-la-llengua-catalana-108088.html
http://www.grup62.cat/llibre-visibilitzar-o-marcar-repensar-el-genere-en-la-llengua-catalana-108088.html
http://www.gela.cat/doku.php
http://www.gela.cat/doku.php
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que si escrius "els barcelonins" ja s'hi han de considerar incloses les 

barcelonines. En aquests tres anys s'ha notat el canvi.' 

—Dieu que quan va començar el moviment feminista vam agafar l'exemple 

de la llengua anglesa, que no té gènere, i que això ens ha conduït a 

deformar la gramàtica… 

—Com que l'anglès no té gènere, l'han de marcar per poder saber si fan 

referència a un home o una dona. Aquí vam agafar aquesta teoria, sense tenir 

en compte que el català, i en general les llengües romàniques, sí que tenen 

gènere. I per tant nosaltres sí que podem diferenciar. Durant tots aquests anys, 

s'ha anat embolicant la troca i això també ha portat a la ridiculització del 

moviment feminista, perquè jugant amb la gramàtica han sortit coses molt 

absurdes. Era qüestió de visibilitzar, no pas de tocar la gramàtica. Jo aleshores 

havia fet uns quants articles oposant-m'hi, que van passar desapercebuts. Fins 

que va arribar el punt que això va passar a ser llei, i que tots els documents 

oficials havien d'anar escrits d'aquesta manera.  

 

—Era una manera de donar visibilitat a les dones a través del llenguatge.  

—Es van creure aquestes teories i van voler implementar-les aquí, amb totes 

les conseqüències i cada vegada amb històries més delirants. Com apareix al 

llibre, van ser a punt d'aprovar una llei parlant de 'persones adolescents' i 

'persones infants'. Puc compartir-ne la intenció, però això no té gens de 

sentit! Potser el meu problema és que soc lingüista. 

 

—Justament per això parlem amb vós. Expliqueu-nos-ho… 

—Quan desdobles i d'un masculí en fas un femení, no sempre dones la 'versió 

dona' de la paraula. I et pots trobar sorpreses desagradables, com ara 'minyó-

minyona', 'infant-infanta' o el més emblemàtic, 'home públic - dona pública'. 

Sovint, quan es desdobla, les dones hi sortim perdent. Això fins i tot les 

feministes primeres ho deien: 'El gènere és una arma carregada.' Aquesta no 

podia ser l'estratègia.  

 

—Quina ha de ser l'estratègia? 

—Hi ha molts usos que es poden canviar, que afecten el lèxic, no la gramàtica. 
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I sobretot s'ha de tenir en compte que les gramàtiques són com són, al marge 

de les voluntats dels parlants. Ningú no es pot inventar una gramàtica, ni tan 

sols una acadèmia. Aquesta arrogància és el fet que menys s'entén. Suposar 

que per voluntat es pot canviar la gramàtica: això sí que és totalitari.  

 

—Al llibre es recorda unes quantes vegades que en català, per l'evolució 

que ha tingut la llengua, el masculí és la forma no marcada i el femení la 

marcada.  

—Això sempre ho comentava amb en Joan Solà. I li deia: 'Si el masculí i el 

femení, en comptes de dir-se així, es diguessin "gènere A" i "gènere B", aquest 

debat no l'hauríem tingut mai.' Perquè hi ha moltes maneres de classificar els 

substantius. Hi ha llengües que divideixen entre animats i inanimats, unes 

altres entre humans i no humans, i unes que tenen una vintena de gèneres 

diferents. Cadascuna ho fa a la seva manera. I en un parell de casos el gènere 

no marcat de la llengua és el femení, i això no té res a veure amb el 

comportament ni amb la visibilització; són societats tan masclistes com la 

nostra. Atacàvem una cosa que realment no tenia res a veure amb la situació 

de la dona.  

 

—Llavors no esteu d'acord amb Albert Pla Nualart, que diu que el fet que 

el terme no marcat sigui el masculí i el marcat el femení és el reflex en la 

llengua de molts segles de cultura patriarcal? 

—No. En absolut.  

 

—Tot seguit ho compara amb les expressions relatives a la religiositat del 

nostre llenguatge, i diu que de la mateixa manera que això no ens fa 

mantenir la fe, l'ús del masculí genèric no fa ni més feministes ni menys 

els qui el fan servir. 

—La diferència és que aquestes expressions religioses no toquen la gramàtica. 

La marcació afecta el sistema de la llengua, i imposa unes jerarquies. Si una 

llengua té un terme per a 'verd' també en té un per a 'vermell'. La llengua 

funciona així. No ens pot passar pel cap de treure el vermell, és impensable. 

Però, en certa manera, amb les duplicacions i la pretensió de marcar més el 

gènere s'ha fet això.  
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—Com ho fem per visibilitzar les dones en el llenguatge, doncs? O creieu 

que no cal?  

—La dona hi ha de ser. I si hi és, ja la veurem tots. És això, que s'ha de canviar 

de la societat. I la llengua ja seguirà el canvi, si és que n'hi ha d'haver cap.  

 

—Al llibre també apareix més d'una vegada la reflexió que canviant el 

llenguatge es pot canviar la realitat…  

—Si això fos possible! 

 

—Hi pot influir? 

—Totes les llengües canvien sempre, contínuament, però de manera que les 

generacions es puguin comunicar. Això ja imposa unes restriccions. La llengua 

pot reflectir molt el món i la societat en què es parla. Si aquest món o aquesta 

societat canvien, la llengua s'hi va adaptant, perquè és un sistema molt flexible 

i es pot adaptar a qualsevol situació. Però que algú em digui un cas en què 

canviant la llengua s'hagi canviat la societat. No en conec cap. 

 

—Un dels contexts en què es fa servir més el desdoblament és a les 

escoles, i per això ara voleu fer xerrades a les universitats on formen els 

mestres. 

—No sé si ens en sortirem, però si més no farem que els arribi la informació. 

Això ha fet mal en el món de l'ensenyament. Alguns mestres ja expliquen que 

quan diuen 'Els nens que hagin acabat els deures ja poden anar al pati', les 

nenes que els han acabat no s'aixequen perquè no se senten al·ludides.  

 

—I com els convenceríeu, aquests mestres? 

—D'entrada, miro de fer-los veure que aquest plantejament és absolutament 

eurocèntric. En llengües romàniques això només s'ha fet en català, castellà i 

ara veig que també hi cauen els del gallec. Ni portuguès, ni italià, ni francès, ni 

romanès, ni cap altra llengua. Això sol ja és per a fer-s'ho mirar. Però sobretot 

cal fer entendre que la llengua funciona així, que no té sentit que nosaltres la 

vulguem controlar. 
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—A banda els desdoblaments, hi ha gent i col·lectius que van un pas més 

enllà i fan servir el plural femení com a genèric, perquè diuen que volen 

evitar un llenguatge androcèntric. Com ho veieu, això? 

—És no entendre com funciona el llenguatge. Però mira, un exemple que vaig 

trobar aquest cap de setmana preparant les xerrades: en David Fernàndez, en 

aquella intervenció impactant al parlament amb els directius de Caixa Penedès, 

va dir 'diputats imputats'. Ell sabia que si hagués dit 'diputats i diputades' o 

'diputades' directament hauria perdut la contundència que podia tenir. Ho sap 

perquè ho fa servir. Era conscient que si en aquell moment hagués desdoblat i 

hagués fet el numeret del femení no hauria dit la mateixa cosa ni l'haurien pres 

seriosament. Aquest joc amb la llengua porta a acabar ridiculitzant les 

dones. Em sap greu que, en general, sigui l'esquerra que s'hagi apuntat a 

aquesta bestiesa.  

 

—De nou, aquí, la intenció és bona.  

—Sé que ho fan amb bona intenció. Tinc molts ex-alumnes que són de la CUP, 

i cada vegada que me'n trobo algun els ho dic. I tots em diuen que estan 

d'acord amb mi, però que no se'n surten! No convencen la resta, però crec que 

hi haurien de reflexionar. No fan cap favor a les dones, i segurament 

entrebanquen més l'arribada del missatge.  

 

—Cap on hauríem d'anar, doncs? Tornem enrere i abandonem els 

desdoblaments? Cerquem un equilibri? 

—La meva opinió, que ni tan sols és la del document de conclusions, és deixar 

les coses com estaven, perquè tots ja ens anem adaptant als canvis. 

 

—Es tracta, doncs, de fer servir el sentit comú? 

—És senzillament sentit comú, i punt. Si funcionés, ja no necessitaríem res 

més. I que no argumentin que això va a favor de les dones, si us plau, que ens 

deixin tranquil·les. El que cal és que facin unes altres coses. No cal que les 

diguin, ens conformem que les facin.  
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—Al llibre apareix el vostre nom i al costat hi diu 'editor', en comptes de 

'editora'. Em va sorprendre.  

—Ja ho sé, volia això. I quan vam fer les jornades em vaig posar 'director', i em 

van rondinar des de la taula.  

 

—Això tampoc no cal! Ho feu per provocar...  

—Clarament. És com dir que jo no seré editora fins que abans no em deixin ser 

editor. Però el raonament és que jo faig una feina, i a la gent què li importa si 

sóc un home o una dona? Perquè una altra qüestió d'aquest debat és que als 

homes que s'hi han ficat, els han destrossat. A en Gabriel Bibiloni li han dit de 

tot. I sí, això és una provocació. Perquè la gent suposa que això ho fan els 

bons i a mi em situen a la banda dels bons. Però jo vull que s'acabi aquesta 

comèdia.  

 

Dijous  31.10.2013  06:00 

Autor/s: Bel Zaballa 
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ANÀLISI MERLÍ 

El llenguatge considerat sexista està marcat en negreta. Les expressions 

marcades en vermell són aquelles que contenen la paraula “puta”, ja que fet 

d’aquesta manera es pot veure el protagonisme que té en la sèrie. 

 

TEMPORADA 1 

CAPÍTOL 1 

 

Aquest cony de gos - Merlí 

Vols fer que calli el millor amic de l’home d’una puta vegada? - Merlí 

Representants… - Mare Merlí (Galduc) 

Tinc classe amb els de primer de batxillerat - Merlí 

Bon dia nois - Merlí 

La filosofia us farà trempar*- Merlí 

Els adolescents - Merlí  

Els peripatètics - Merlí 

Quan éreu petits - Merlí 

 

CAPÍTOL 2 

 

Us proposo escriure un poema entre tots, el firmarà només un de vosaltres - 

Merlí 

Guanya un, guanyem tots - Merlí 

Us esforceu a fer una cosa junts - Merlí 

Va va nois, ara en serio, guanyarem - Tània 

Tu li vas a una noia li dius això, i te la folles - Marc 

(Passa Laia, profe, per davant, en veu baixa): 

• Aquesta està pivon - Marc 

• És un avión de combate - Pol 

• Jo me la follaba aquí mateix - Marc 

Que filla de puta - Pol 

Tu saps la putada que m’has fet? - Pol 
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Tu m’has putejat a mi i jo a tu - Berta  

Ets una mala puta - Berta 

 

CAPÍTOL 3 

 

Diu que sempre em vinc a queixar dels professors - Gina (mare del Gerard) 

Ho vaig trobar de puta mare - Gina 

Com han arribat els rics i poderosos a ser on són? - Merlí 

Ha d’anar a un psicòleg - Miriam (mare Ivan) 

Puta merda - Bruno 

Allà fora és el món dels vius - Merlí 

Fill de puta - Ivan 

La mare que et va parir (al Bruno) - Merlí 

 

CAPÍTOL 4 

 

L’home és un ésser social, segons Aristòtil - Merlí 

Ets una puta gorda, gorda plasta - Bruno 

Que vingui un altre professor - Bruno 

Oblidat de sortir amb els teus amics - Pare Joan 

 

CAPÍTOL 5 

 

Aquests amics són una mala influencia (cap al Joan) - Eugeni 

A aquestes edats estan tots una mica revolucionats – Eugeni 

Us està bé el que els vostres pares us han inculcat? - Merlí 

Els fa reflexionar - Eugeni 

Ja sou prou grans per pensar per vosaltres mateixos - Merlí 

Ens volen submisos i silenciosos - Merlí 

Pels amics el que calgui - Tània 

Primer molt amic de tots - Gina 

Tant fill de puta sóc, enserio? - Bruno 

Si em posat els reis també els podem treure - Ivan 

Estic fart dels polítics - Ivan 
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Fart de la puta tele, que com més imbecil ets més famós et fas - Ivan 

És així com ens vols ajudar fill de puta? - Miriam (mare Ivan) 

Després del que va passar podem estar contents que només t’expulsessin tres 

dies - Pare Joan 

Sempre hi haurà algun nen que no t'escoltara durant l'explicació – Gina 

No eren els fills que s’havien de matar, eren els pares - Merlí 

No eren els fills que s’havien de matar, eren els pares - Merlí 

Tornes a ser a classe, com la resta dels teus companys - Merlí 

Bua de puta mare (bo) - Gerard 

Berta, ets una mala puta - Tània 

Per tu soc una gorda de merda - Tània (al bruno) 

Puto marica - Tània 

 

CAPÍTOL 6 

 

L’home és una criatura fastigosa (segons Schopenhauer) - Merlí 

Com pot ser que l’home sigui corrupte, torturador… - Merlí 

Perquè som uns fills de puta - Berta 

Et preocupes molt pels alumnes - Eugeni  

Era mal parit el pavo - Gerard 

 

CAPÍTOL 7 

 

Alguns diuen que sí - Merlí 

Aristòtil pensava que l'home és social – Merlí 

Tots em donen lliçons avui – Merlí 

Però no ens amaguem dels pares - Gina 

Que no treballen els teus pares? - Merlí 

 

CAPÍTOL 8 

 

Referint-se al video de la mònica: 

Anava de dona madura - tio de la classe 

Nois, un moment… - Merlí 
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Un fill de puta com ell - Mònica 

Amb els nois les coses ben clares - Eugeni 

I ara sóc la puta de l’institut - Mònica 

Ets una tia de puta mare - Gerard 

És perillós ser una tia - Gerard 

Si fas això quedes com una guarra (referint-se al vídeo) - Gerard 

Si fas això no dona bona imatge - Gerard 

Que no són fills seus també? - Eugeni 

La teva mare està molt bona, segur que té novio - Merlí 

La teva mare està més animada, segur que folla - Merlí 

De puta mare (enfadat) - Ivan 

Sembla que no tinguin res al cap aquests nanos - Gloria  

La majoria d’ells han enviat el vídeo - mònica 

L’home es converteix en espectador d’ell mateix (segons Guy Debord) - Merlí 

 

CAPÍTOL 9 

 

Que preferiu tenir molts calers i no tenir amics? - Merlí 

En temps de guerra qualsevol forat és trinxera (follar) - Marc 

Ets de puta mare - Joan  

Però no se'n necessita de talent per ser polític - Merlí 

No tindré fills - Ivan 

Com l’hem deixat beure tant tios - Pol 

 

CAPÍTOL 10 

 

I els teus pares que? - Tània 

Davant dels metges - Jaume  

Ves a saber com reaccionariem si algun dels nostres fills agafés un coma etílic 

- Mireia 

Tu creus que això són amics? - Jaume (pare Joan) 

Els pares del Joan - Bruno 

Estar fins els collons – Gerard 

No es va disculpar amb els pares del Joan - Eugeni 
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Aquestes parides també entren al examen? -Joan 

Ets un fill de puta - Joan 

Un altre professor et faria un expedient - Merlí 

Que passa si ara em lio amb una senyora de 40 anys, això vol dir que només 

m’agraden les velles? - Pol 

Jo et destroso la puta maqueta - Joan 

 

CAPÍTOL 11 

 

Abans els pares acceptaven les notes dels fills - Gloria 

Aquesta mala fama que m’he creat entre els professors - Merlí 

Agafa un professor particular - Merlí 

Els altres professors - Merlí 

No sabemos quién es el autor (Lazarillo) - Santi 

Com els nens petits a l’escola, que quan s’enfaden la mestra els obliga a 

donar-se la mà - Merlí 

Cap dels professors - Toni 

No tens ni puta idea - Ivan 

Professors… reiteradament - Eugeni 

 

CAPÍTOL 12 

 

Uns quants fills de puta - Merlí 

Ens convertim en germanetes de la caritat - Merlí 

Els desgraciats de dalt - Merlí 

Pels necessitats - Merlí 

Típics tios machotes - Oliver 

Els alumnes no pensen per ells mateixos - Merlí 

És massa femení potser? Per això us considereu més mascles que un gay? - 

Merlí 

No penso tolerar cap discriminació als companys - Merlí 

Ni per ser gays, ni per ser gordos, ni per ser frikis - Merlí (lligat amb d’abans) 

Seré un autèntic fill de puta - Merlí 

Els rics, els pobres - Joan 
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M’has putejat - Joan 

Amb la puta campanya - Joan 

Els altres professors - Gloria 

Fins que li vas dir puta - Bruno (a la Tània) 

 

CAPÍTOL 13 

 

Diu que entre tots l’hem matat - Merlí 

L’home ja no el necessita - Merlí 

Tracta de Déu com a pare, quan en teoria no té sexe – Merlí (interessant 

reflexió) 

Que se’n vagin a la merda tots - Bruno 

Assumeix que has actuat com un fill de puta - Merlí 

Vaig ser un fill de puta - Bruno 

Excepte la natura, totes les altres coses l’has ha creat l’home - Merlí 

Nietzsche busca la figura del superhome - Merlí 

O tots o ningú - Oliver 

Nois gireu-vos les samarretes per no tacar-les - Pol 

Vinga nois - Toni 

No sigueu covards - Eugeni 

 

TEMPORADA 2 

 

CAPÍTOL 14 

  

En fi companys - Merlí 

Que us penseu que us passarà a vosaltres pijos? - Pol 

Heu d’estar atents al que pugui passar, perquè nois estem governats… - Merlí 

La gent se’ls creu - Merlí 

Un polític intel·ligent tindria futur entre tants imbècils amb dret a votar? - Merlí 

La gent va a la platja a posar-se morenos - Merlí 

Nois, tornem a Aristòtil - Merlí 
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CAPÍTOL 15 

 

M’agraden els professors veterans - Eugeni (es dirigia a la Coral·lina) 

Els professors participaven en vagues… - Millán 

Tot el món a classe - Merlí - b 

A veure nois… - Merlí 

L’home té essencialment desig de poder - Merlí (segons Thomas Hobbes) 

L’estat natural de l’home - Merlí ( “) 

Els homes, i també les dones entenc - Merlí (després de repetir 

reiteradament el concepte home) 

Puc ser molt mal parida - Coral·lina 

Puta coixa – Berta 

Ara els pares venen a demanar explicacions - Millán 

No serà que et molesta perquè és una dona? - Toni 

L’home és un llop per l’home - Merlí 

Cal una autoritat ja sigui rei, president… - Merlí 

Quina llibertat tenen els homes en una comunitat… - Merlí 

Com penseu que us tractaran els vostres jefes? - Merlí 

Els franquistes i els seus fills - Coral·lina 

S’avisa als pares – Coral·lina 

De tant en tant dius una parida - Marc 

Sinó molestes als companys i als profes - Marc 

 

CAPÍTOL 16 

 

Els estoics - Merlí 

Ens permeten trobar amb nosaltres mateixos (varies vegades) - Merlí 

(Berta porta un jersei de tirants escotat) 

-Berta no et refredaràs? - Coral·lina 

-Si ara vas mig despullada com aniràs en ple mes d’agost? - Coral·lina 

-Jo vaig com vull - Berta  

-Ja ja, però entén-me jo vull que els teus companys estiguin més pendents 

del trienni liberal que del teu escot. - Coral·lina 
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Tia, es que t’ha dit puta (referint-se al que li ha dit la Coral·lina) - Amiga de la 

Berta 

Va en plan provocativa (Berta) - Ivan (parlant amb oliver) 

Mira com va, sembla que torni de la disco, que es tapi una mica - Ivan 

(parlant amb Oliver) 

Ara m’agrades Berta, camisa - Coral·lina 

Em va saber molt greu que vestisis d’aquella manera (a la Berta) - Coral·lina 

Les dones tenim una màgia molt especial, que no tenen els homes, i quan vaig 

veure que anaves tan lleugera de roba, vaig pensar, aquesta noia ha 

perdut la màgia - Coral·lina 

Els hi poses massa fàcil als homes, fes-te valdre, no et venguis la dignitat - 

Coral·lina 

Un institut és una petita societat, si els nois et veuen d’una manera 

provocativa et prenen per una cosa que no ets, m’explico? - Coral·lina 

Hauries d’anar més discreta i així els nois no et molestaran, estaràs més 

calmada - Coral·lina 

Quan els estoics… - Merlí 

Si vols pots fer-lo amb la Berta (a la Mònica) - Joan 

Tens molts amics? - Mare Oliver 

 

CAPÍTOL 17 

 

Peripatètics - Merlí 

Imaginat que un home… (situació hipotètica, tota en masculí) - Merlí 

Els polítics - Merlí 

A tots ens diuen que no mentim - Tània 

Sé que sou capaços d’estar callats - Coral·lina 

Mira que macos - Coral·lina 

Els passatgers del titanic - Coral·lina 

He deixat als teus companys - Merlí 

Els polítics - Bruno 

Fill de puta - Calduch al Merli (mare i fill) 

No et podia dir que la teva mare era una puta, una puta de setze anys - 

Calduch 



 

 
 

P
àg

in
a8

4
 

És una MILF - Pol 

 

CAPÍTOL 18 

 

Pertanyia a l’escola de filòsofs - Merlí 

Els tios em veuen com la puta de la classe - Berta 

A veure si et lligues la “cuarentona” - Bruno 

El que volen és fer veure que no ens necessiten - Pol (referint-se a les ties) 

Ràpid nois, seieu tots - Merlí 

Tots els polítics - Merlí 

 

CAPÍTOL 19 

 

A veure peripatètics - Merlí 

La veritat és desitjable però no està a l’abast dels homes - Merlí 

Les converses als despatxos dels polítics - Ivan 

Encara menys un professor pot dir això a un alumne - Oliver 

Estic fart dels professors que és creuen - Oliver 

Els professors us creieu que teniu molt poder oi? - Oliver 

Hi ha professors que… - Merlí 

Determinats polítics - Merlí 

Per haver agredit un professor (està parlant en general però es refereix a 

l’Elisenda) - Toni 

És la puta polla - Gerard  

On treballen els teus pares - Gerard 

 

CAPÍTOL 20 

 

Bon dia prínceps del … reis del... - Merlí  

Els nanos - Mireia 

El director tria els professors i els alumnes - Quima 

Perquè no ens calmem tots una mica - Eugeni 
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Jo soc una dona autèntica (fent referència a la Quima i donant a entendre 

una posició de superioritat per les seves característiques biològiques)- 

Coral·lina 

Que un tio no li diu a un altre que l’estima - Gerard 

El que faran avui aquests nois - Merlí 

Companys - Merlí 

 

CAPÍTOL 21  

 

L’amor propi de l’home - Merlí 

Adonar-se que l’home no és el centre de l’univers - Merlí 

Que l’home ni tan sols és amo de si mateix - Merlí 

Qué generación de escritores... – Millán 

Els teus pares que també hi aniran - Gina 

La predisposició dels nens - Merlí  

Els anglesos - Calduch 

 

CAPÍTOL 22 

 

Que originals nois - Merlí 

No volia perdre amics - Berta 

 

CAPÍTOL 23 

 

Tots aquests van a la teva classe? - Tània 

Mama ets una puta  - Ivan 

Aparta puta coixa - Ivan 

Soc com el fill de puta del teu ex? - Joan 

Cagon la puta - Joan 

Amb el puto anell - Joan 

En la puta vida - Joan 

La diferència és que ella és una dona, i quan una dona es comporta així tothom 

la veu com una mala puta - Bruno 
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En canvi quan el profe enrotllat és un home, tothom el veu de puta mare - 

Bruno 

Jo no trobo tant raro que si tens una parella la vulguis només per tu - Joan 

 

CAPÍTOL 24 

 

Nois ja podeu plegar – Merlí 

Perquè no deixes el Nil amb els pares - Gerard 

Tothom té fills, germans - Gerard 

Que els hi dic als meus amics? - Mare Marc 

Tampoc tens germans - Oliver 

Em costa imaginar-me amb fills - Marc 

 

CAPÍTOL 25 

 

Els teus pares - Merlí 

Ens portarem tots molt millor - Pare Oliver 

Fills meus  - Calduch 

Quan eren nens - Calduch 

Totes aquelles pors que tenim des de nens - Merlí 

Perquè no expliques el conte a la sala de professors - Eugeni 

Li expliques contes als teus alumnes - Eugeni 

Si els veïns no es queixen - Mare Oliver 

Els meus pares són uns putos carques - Joan 

Semblo un puto psicòleg - Joan 

 

CAPÍTOL 26 

 

El destí dels homes (fent classe de filosofia) - Pol 

Si tot està escrit això anul·la la llibertats dels homes no? - Merlí 

Els que són famosos seran oblidats - Merlí + altres exemples en masculí 

genèric 

Jo sóc aquell professor de puta mare - Merlí 

Que us fa temprar - Merlí 
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Tios tios (a tot el grup) - Tània 

Tinc mania als lladres - Coral·lina 

Hi ha altres professors que hi volen anar - Mireia 

Sou tontos - Merlí  

No entenc la teva actitud cap a la resta de professors - Eugeni 

Puta Merkel - Berta 

Era un puto atormentat - Joan 

Nois desperteu-vos - Marc 

La policia ha parlat amb els nanos - Mireia 

Ens hem quedat sense director - Merlí 

Nois - Eugeni 

Ningú no es mereix morir d’aquesta manera, nois - Eugeni 

Peripatètics recordeu - Merlí 

 

TEMPORADA 3 

 

CAPÍTOL 27 

 

Els gossos i els turistes - Silvana 

Els alumnes estan encantats amb tu - Silvana 

La història sempre l’escriuen els vencedors (+ altres exemples en masculí 

genèric) - Merlí 

Són uns hipòcrites - Silvana 

És veritat que t’emportes els alumnes a la cuina de tant en tant? - Silvana 

Eh nois - Silvana 

Hi ha hagut molts fills de puta - Silvana 

Resucitar els fills de puta del passat - Silvana 

I ara no n’hi ha de fills de puta? - Ivan 

Però els fills de puta d’aquest país ara van vestits de diumenge - Silvana 

Els de segon són els meus preferits - Silvana 

Tinc classe amb els de tercer - Silvana 

Nens més pistes no puc donar - Gabi 

A tu t’estimen els teus alumnes - Calduch 
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CAPÍTOL 28 

 

Els nanos estaven entregats - Eugeni 

Tant entregats que es trepitjaven uns als altres - Merlí 

Els estas esenyant a competir entre ells - Merlí 

O es que no ens agrada guanyar als adults? - Silvana 

Tot èxit acaba apunyalat per enemics o aduladors - Merlí 

El fet de mirar per ell mateix - Merlí 

Ens obliga ha ser més efectius - Merlí 

Però diuen que els rics són cada cop més rics i els pobres cada cop més 

pobres - Marc 

Comporta guanyadors i perdedors - Merlí 

Ens etiqueten constantment, si som tontos, si som llestos… - Pol 

Perquè no som els alumnes que posem nota als professors - Pol 

Hi ha psicòlegs - Merlí 

Si no estudiem a Harvard som uns fracassats - Merlí 

Hem de tenir els nens lligats a una cadira ? - Merlí 

Els alumnes em valoren molt - Merlí 

Els polítics són uns inútils - Berta 

No hauries de quedar-te amb el teu fill? - Joan 

Crec que tens molt bona mà amb els alumnes - Merlí 

Crec que ho vaig fer de puta mare - Merlí 

Aquesta noia té un fill (de manera despectiva) - Pare del Joan 

Perquè els alumnes…? - Merlí 

Els alumnes ens hem d’adaptar al sistema quan hauria de ser al revés - Oliver 

Els nens ingressen al sistema per grups d’edat - Merlí 

Bien chicos tomad asiento - Gabri (professor castellà) 

No soc cap fill de puta - Joan 

Es fan obres amb molts actors - Pare del Marc 

Perquè hi ha tants fills de puta a les classes - Ivan 

 

CAPÍTOL 29 

 

Explica als seus companys - Eugeni 
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Us sentireu acompanyats - Merlí 

A un nen li pots fer creure el que vulguis - Oksana 

Els nens han de créixer lliures - Oksana 

S’acostin als teus peripatètics - Eugeni 

L’home de qui ve del mono o d’Adam i Eva? - Gerard 

Han organitzat un viatge de Setmana Santa amb la Cèlia i els seus fills - Mare 

Tània 

A mi em sembla de puta mare - Silvana 

Amb els alumnes s’ha de ser efectista però pràctic - Silvana 

Els nanos de catequesis - Capellà 

L'església està en contra que els homosexuals puguem tenir fills - Oliver 

Li fot els diners als turistes - Merlí 

 

CAPÍTOL 30 

 

Després els hi diem a aquells - Joan 

Per satisfer al consumidor - Merlí 

És un tio de puta mare - Gabi 

Apreciados alumnos - Gabi 

Que fue muchachos - Gamberro 

Quiero mi puto sofá - Gamberro 

Han vingut uns fills de puta - Joan 

A tots ens pot passar - Joan 

A veure peripatètics - Merlí 

Tots el que voten als corruptes - Oliver 

Amb els companys del casal - Gabi 

Ostia puta tio - Oliver 

 

CAPÍTOL 31 

 

Només vull que el lladre em torni el portàtil - Gerard 

Depèn del professor - Oksana 

Amb els alumnes - Gloria 
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No han de portar els nens a classe - Merlí 

Que només poden tenir fills els rics - Oliver 

Que contractin la cangur de turno - Oliver 

Que un professor no et deixi entrar amb el fill a classe - Merlí 

És un fill de puta - Marc 

Sou molt afortunats - Eugeni 

Els nanos tinguin una vàlvula d’escapament - Merlí 

Els nois potser ho troben infantil - Mare Ivan 

Els nanos no volen anar a veure floretes - Merlí 

No tens ni puta idea del que faig jo pel meu fill - Oksana 

Filla de puta - Oksana 

Los niños son muy hijos de puta - Pare Pol 

Ets un fill de puta - Marc 

I he callat com un fill de puta - Pol 

Tot pels turistes - Gina 

Perquè me cagon la puta - Oksana 

Amb els seus fills en braços - Oksana 

 

CAPÍTOL 32 

 

Estem sols - Merlí 

No ens fa ser madurs? - Pol 

Aneu a veure el professor de guardia - Merlí 

El mundo está lleno de hijos de puta - Pare Pol 

Cagon la puta - Gerard 

Si fuma marihuana amb els amics - Mare Marc 

T’has equivocat amb els teus alumnes - Gina  

N’hi ha que tenen fills i estan de problemes fins al coll - Merlí 

Me cagon la madre que los parió - Pare Pol 

Quan els alumnes tenen un problema sempre hi ets - Eugeni 

Fins i tot els herois tenen por - Eugeni 

Puta mare - Joan 

Ni puta idea - Berta 

Ostia puta - Pol 
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Us penseu què sou molt madurs - Mare Marc 

Has de fer cas als metges – Merlí 

 

CAPÍTOL 33 

 

Va reclamar una sèrie d’impostos als ciutadans - Silvana 

A veure quan arreglen la impressora de la sala de professors - Mireia 

Si no som tots perdrem força - Ivan 

Som un grup d’amics - Elisenda 

Nois una cosa - Pol 

Tots cap a classe - Merlí 

Ara resulta que els alumnes - Merlí 

Has d’avisar-los amb més temps - Eugeni 

Ves a classe i parla amb ells - Eugeni 

Per això que t’han fet els alumnes - Silvana 

Aquests imbècils - Merlí 

No t’han vingut a veure els teus amics? - Gina 

Feies trempar als alumnes - Ivan 

Tots com borregos - Merlí 

Deixa que els teus alumnes ens fem grans - Ivan 

Els altres no s’atreveixen - Gerard 

Un vegada em vaig trencar una cama i van venir tots els meus amics - Gerard 

Ell mereix tenir amics de veritat - Mònica 

Els alumnes cada cop s’assemblen més a tu - Miriam (mare Ivan) 

Ets un professor de puta mare - Gerard 

Quan sigui gran i tingui fills - Gerard 

 

CAPÍTOL 34 

 

Ves que t’esperen els peripatètics - Eugeni 

Va ves que els peripatètics t’esperen - Gloria 

Com un puto hipòcrita - Pol 

Ridiculitzat davant de tots - Ivan 
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Era un fill de puta - Efra 

Faràs alguna putada o que? - Efra 

 

CAPÍTOL 35 

 

Venen els del tribunal - Silvana 

I dels alumnes que sempre estan a la sala d’expulsats - Silvana 

Els tutors han d’estar amb la seva classe - Eugeni 

Si vols ja m’encarrego jo dels peripatètics - Silvana 

M’encarrego dels conflictius - Silvana 

Amb els alumnes que tenen problemes de comportament - Eugeni 

Estigues per ells - Eugeni 

Els polítics fan sempre el mateix - Oliver 

Que agafi els alumnes més conflictius - Merlí 

Benvinguts a l’Àngel Guimerà - Eugeni 

Els polítics són uns mentiders - Marc 

Seguiu-me leprosos - Merlí 

Els de batxillerat - Silvana 

És molt important acompanyar-los - Ferran 

Nois espereu - Eugeni 

Molt bé nois, molt bona feina - Eugeni 

Estem fent una activitat amb els leprosos, desheretats - Merlí 

Els estic ensenyant a ser ciutadans exigents - Merlí 

Els patrons de la fundació - Eugeni 

Els alumnes de batxillerat estaven sols - Eugeni 

Els alumnes complicats no fessin soroll - Eugeni 

Jo necessito confiar en els meus professors - Eugeni 

Que si els jefes d’aquí s’enteren - Oscar 

Els líders polítics -Tània 

N’estic fins els collons - Marc 

Delante de sus amiguitos - Pare Pol 

I els bons a vegades també fan trampes - Merlí 

Soc un fill de puta - Marc 
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CAPÍTOL 36 

 

Per pares, alumnes i professors - Gina 

Tots sabem perfectament que estem condemnats a morir - Merlí 

Estar contents perquè algun dia morirem - Oksana 

Tots els de classe m’hauran avançat - Gerard 

Com t’ho fas per connectar tant amb els alumnes - Pare Marc 

A la sala de professors - Eugeni 

Els de la creu roja - Gina 

Els guerrers - Merlí 

Els vikings - Merlí 

 

CAPÍTOL 37 

 

Soc un puto gafe - Ivan x2 

Aquell puto vell - Ivan 

El puto jersei més lleig de la història - Ivan 

La hija puta - Pol 

Als pacients no - Alicia 

Els tres - Ivan 

 

 

 

CAPÍTOL 38 

 

Els alumnes - Mireia  

Els de batxillerat - Silvana 

La distància entre professor i professor - Eugeni 

És el puto amo - Pol 

El que conta és que estiguin junts - Jordi 

Putos pijos - Ivan 

Ei, ei nois - Silvana 

Quins profes vindran? - Oliver 
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Hi ha altres professors - Merlí 

Els alumnes - Silvana 

És una sortida important per ells - Silvana 

Que ho decideixin ells - Silvana 

El dia que a la teva feina t’importin més els teus alumnes que tu mateixa - 

Merlí 

Que collons tios - Oliver 

Amb els de segon - Eugeni 

Els de segon - Merlí 

És molt popular entre els nois - Merlí 

Deus ser el professor més jove de l’institut - Quima 

Bon dia apreciats futbolistes - Quima 

Tranquils, tranquils - Merlí 

Tu no tens amics o que - Oksana 

Els alumnes - Silvana 

Em cau de puta mare - Merlí 

Soc el profe que sap més cosa dels alumnes - Merlí 

Brindem perquè tot us vagi de puta mare - Bruno 

 

CAPÍTOL 39  

 

Tios no us sembla una mica infantil anar de colònies? - Marc 

A veure, a veure nois - Merlí 

Tranquils, paciència, tranquils - Merlí 

Peripatètics que ens anem d'excursió - Merlí 

Atención muchachos - Merlí 

Peripatètics del segle XXI - Merlí 

Benvinguts - Quima  

A veure peripatètics - Merlí 

Que dirien els filòsofs? - Merlí 

Jo peripatètic del segle XXI… (jurament que fa cadascú) - Tothom 

Després t’ajudem tots a recollir - Joan 

Ei nois - Oliver 

I que mai més tornarem a estar tots junts - Marc 
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Quan tu i els altres peripatètics - Merlí 

Hi erem tots - Pol 

Preparats peripatètics? - Merlí 

Tranquils no us emocioneu - Merlí 

I d’aquí poc perdré els amics - Joan 

 

CAPÍTOL 40 

 

Els nanos acaben el batxillerat - Merlí 

M’esperen els peripatètics - Eugeni 

Nosaltres els peripatètics del segle XXI - Pol 

La foto aquella que us vau fer amb els de batxillerat - Gina 

Anem apuradissims - Oliver 

Els peripatètics - Pol 

Que guapos esteu tots - Oliver 

Nois - Oliver 

Benvinguts peripatètics - Oliver 

Sempre us queixeu els actors - Marc 

Els guionistes - Tània 

Hi som tots? - Oliver 

Va nois agafeu lloc - Oliver 

Tios no vull plorar eh - Joan 

Nois, nois - Eugeni 
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ENQUESTA 

 

 

 

En cas afirmatiu defineix-lo molt breument: (53 respostes) 

RESPOSTES: 

• En el moment de referir-se a un col·lectiu format per persones dels dos 

sexes independentment de la proporció dintre d’aquestes es refereix al 

grup en masculí. 

• Quan totes les paraules fan referencia a un masculí quan es parla en 

genèric 

• Utilitzar la forma masculina per referir-se a un grup de persones o tota 

la població sense diferenciar dones d’ homes, de manera que inclou els 

dos sexes 

• Fer servir la forma masculina per anomenar els genèrics 
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• utilitzar la forma masculina per referir-se a un grup, encara que també 

hi hagi noies 

• S'utilitza el gènere masculí per referir-se a tota l'espècie 

• Els nenes es refereix a nens i nenes 

• Utilitzar el gènere masculí per incloure als dos sexes 

• Que alguns plurals, professions, etc...nomes tenen la forma en masculí. 

• Quan parlen del gènere humà per exemple i és en masculí 

• Genèric....en llengua s’accepta com a normal que en un grup on hi ha 

homes i dones es faci servir el masculí com a descriptiu de tot el grup. 

Universal.... Establir que per sistema el mot en masculí inclou tant 

homes com dones en contraposició al femení que només inclouria les 

dones 

• Quan es fa referència als dos sexes alhora és fa en terme masculí 

• Crec que vol dir l'ús del gènere masculí a l'hora de parlar per defecte 

• Define a todo el mundo en general 

• Quan s utilitza serveix pels dos generes 

• Vol dir que s'utilitza la forma masculina de la llengua per grups mixtos. 

• Em sembla que es que normalment s'utilitza el gènere masculí per 

expressar les coses tot i que en el grup de persones també hi hagi 

dones. Per exemple, en una classe mixta, es fa referencia com "els 

alumnes" de la classe. 

• Crec que és quan et refereixes a conjunt de persones pel sexe masculí. 

• Utilitzar una terminació masculina (nom, adjectius, etc) per referir-se 

tant a homes com a dones 

• Utilitzar el masculí en grups de coses que inclouen els dos generes 

• Doncs que el masculí es fa servir com a genèric. Quan es vol referir a 

molta gent, per molt que la majoria siguin dones, normalment s'utilitza 

el masculí 

• Les paraules generals estan referides en masculí, exemple: estem tots 

bé, que guapos sortiu a la foto encara que hi hagi una majoria de 

dones. 

• El fet que quan hi ha un grup de dones i home o coses masculines i 

femenines s’apliqui el gènere masculí directament per designar tots els 

objectes o persones 

• s'utilitza la forma masculina per referir-se a grups on hi ha gent 

d'ambdós gèneres 

• el fet d'utilitzar el masculí plural per parlar de grups/col·lectius que no 

estan formats únicament per homes 

• Que es generalitza en forma de masculí, per exemple quan es diu nens 

i al mateix temps la persona que ho diu està incloent a les nenes. 

• tractar sempre amb masculí 

• És quan en el llenguatge (el que oficialment es fa servir) només 

incorpora el masculí referint-se a un col•lectiu, independentment els 

gèneres que hi ha. 
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• Utilitzar les paraules en masculí per a referir-se tant al masculí com al 

femení 

• Utilitzar paraules en masculí per referir-se a un grup integrat tant per 

homes com per dones 

• Es parlar nomes utilitzant termes masculins quan ens referim a més 

d’un gènere, per exemple en un grup d’amics hi ha nois i noies però 

diem amics nomes 

• Tractar a un grup de persones variat en masculí 

• Que esta associat amb l home 

• Parlar a un grup de persones dels dos sexes en masculí 

• Les paraules tenen gènere masculí 

• el fet que el plural masculí en persones inclou tant a homes com dones 

• El fet d'utilitzar el masculí a l'hora d'incloure tant a homes com a dones 

en un mateix conjunt. Exemple: Sou els meus millors amics (amics és 

masculí, mentre que en aquest conjunt d'amics també hi ha noies). 

• Masculí home, masculí referit a homes i dones 

• Referint-se als dos sexes es parla únicament en masculí 

• Quan hi ha un gruo de persones i per anomenar-les s'utilitza el masculí 

• Ús del masculí i inclou el femení 

• Que per expressar-se es generalitza l'ús de paraules utilitzant el gènere 

masculí per defecte. 

• Usar el masculí per referir-se a un grup on hi ha tant dones com 

homes. 
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Posa’n algun exemple: (90 respostes) 

• Puta 

• Això és cosa de dones/noies 

• Ves a rentar plats... 

• Sobre el malament que condueixen les dones 

• ...havia de ser una dona (despectivament) 

• A la cuina, nena! o ‘corre com una nena’ 

• Ves a fregar plats 
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• Dones al volant!! A casa heu d’estar 

• Fresca 

• Estàs on estàs perquè tens dos tetes 

• Comportar-se com una nena, ofensivament com si fos sinó dèbil 

• A casa als meus pares i en el treball 

• Tens la regla 

• Dona tenia que ser... 

• Fill de puta, sembla que ha de ser el pitjor que et poden dir. Quan algú 

condueix malament utilitzen el 'dona havia de ser' que també és 

irrespectuós. 

• Piques com una nena 

• La de polles que haurà xupat per estar aquí.. 

• No estar prou valorades per la feina que fem 

• Està malfollada / No serveix ni per... 

• Dona tenies que ser! 

• Conduint: dona tenies que ser 

• Mira aquesta fresca 

• A menudo tengo que oir, que entre el sexo femenino nos llevamos mal 

• Aquesta tia és una guarra o és una puta o una calienta pollas 

• Frases despectives 

• En los trabajos 

• Feminazi, el futbol es per nois, per ser una dona fas x molt bé (quan es 

tracta d'alguna cosa que es típicament masculina), etc 

• Nenaza, puta,... 

• Insults relacionats amb el cos d'una noia o referent a la toba que porta. 

Puta, cerda, guarra... 

• Cometent una infracció de trànsit: “Mujer tenia que ser” 

• Qualsevol cosa tipo a fregar i coses així 

• Sou unes putes totes 

• Les feines de casa son per a dones 

• "pegues com una nena" 

• Sempre es queixen 

• Nenaza, mitja nena... 

• Perra, puta 

• Meuca 

• Guarra, "no pensis, que és cosa d'homes", "ja saps fer el menjar i 

planxar la roba? “ 

• Perra 

• Tu fregues això perquè ets una tia 

• Com que ets una dona... 

• Puta, guarra, no saps el que dius, feminazi... 

• Que no fas una cosa igual de bé perquè ets noia 

• Les noies a la cuina 
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• Sabes la diferencia entre un globo y una mujer? Que el globo sube a 

volar y la mujer sube a fregar. Akka tu martita ;) 

• Cap al aspecte 

• Te un mal dia, deu tenir la regla, condueix malament perquè es una 

dona, els homes son la força... 

• Puta, zorra... Etc 

• Que tremenda 

• Sembles una puta 

• Guarra/puta 

• Fer x com una nena 

• Esa guarra, les dones només serveixen per cuinar 

• Has cridat como una nena!! 

• Estas buena como un jamon. 

• Les dones a la cuina 

• Tu calla i ves a fregar. 

• Varietat de tot tipus, tant pel sexe femení com pel masculí, tots 

inacceptables. 

• Les dones esteu millor a casa 

• La mare que et va parir 

• Guarra 

• Guarrilla 

• "Les dones d'avui dia no cuiden els seus fills com haurien de fer, els 

deixen amb els seus marits, els quals han de cuidar-los després 

d'haver treballat durant tot el dia, i elles marxen de festa per lligar amb 

altres nois". Paraules dites pròpiament per una dona. 

• ...’com una nena’, ...’dona havies de ser,’, 

• Zorra 

• Plores com una nena 

• Dones a la cuina 

• No ploris com una nena 

• Les dones no valen per res 

• Les dones son fresques, dèbils, l’expressió plorar com una nena, ser 

un nenaza... 

• Lavadora, friega platos, lavavajillas, perra, golfa, mujeres inutiles, 

esclava 

• Les dones netegen millor. Quan un conductor/a fa una infracció 

conduint un vehicle amb algú se li escapa "dona tenia que ser". 

• Tu a fregar.? Però crec que aquesta pregunta no es refereix al 

llenguatge, si no al respecte. És el mateix que si una dona es refereix a 

un home dient que no sap fer dues coses alhora o que no sap cuidar un 

fill. 

• dona havia de ser, 

• Plorar com una nena. Aquesta és una escalfabraguetes. 
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Les altres respostes a aquesta pregunta van ser: 

• A vegades sí que té a veure. 

• A veure, o sigui, per exemple, si jo estic a un grup on hi ha homes i 

dones, i per referir-nos a nosaltres diem tots i totes o tots, hem sento 

còmode perquè engloba a tothom tant el terme tots i totes, com el terme 

de tots, ja que aquest últim interpreto que es refereix a éssers humans. 

Però totes ja no, perquè ara hi ha tanta gent feminista que només diuen 

totes per referir-se a les dones, i si el feminisme busca la igualtat això no 

ho és. En fi, la hipocresia.  

• La societat i el poc respecte a les persones, a les dones més, però en 

general la humanitat és denigrant i irrespectuosa. 

• Ho fem per costum però no crec que sigui per discriminar. 

• El llenguatge és una arma molt poderosa, però s’ha de distingir entre 

gramàtica i masclisme. És veritat que la majoria de normes les han fetes 

homes, i hi ha coses que es poden polir. 

• A vegades sí que té a veure. 
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En aquesta última pregunta, al haver-hi un espai per marcar una altre opció 

diferent al masculí o femení, hi va haver dos casos en què es va voler deixar 

una petita opinió sobre el tema, a continuació les adjunto, ja que sempre és 

interessant conèixer altres perspectives. 

• Aquesta resposta és masculí, però en l’antepenúltima pregunta 

considero que el llenguatge és inclusiu, però la gent és molt 

tiquismiquis. 

• Tot i que no és el lloc, penso que el llenguatge no és discriminatori 

sinó sexista, que no és el mateix. Discriminatori és que exclou a algú, 

Quan en àmbit genèric es diu per exemple a classe, feu tots els 

deures, no està dient que les noies no els facin. Per tant és sexista, 

de forma general s’aplica el masculí. El que s’ha de canviar és la 

forma de generalitzar, però el llenguatge no exclou, per tant no és 

discriminatori. La paraula discriminar vol dir separar. Soc un home. 
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ANNEX 2 



GUIA PER A UN ÚS INCLUSIU DEL 
LLENGUATGE

SAPS QUÈ ÉS EL LLENGUATGE DISCRIMINATORI ENVERS 
LES DONES?

És tot aquell tipus de llenguatge que exclou, invisibilitza o menysprea a 
la figura de la dona.

QUÈ ENS INDICA QUE S’ESTÀ FENT UN ÚS SEXISTA DE LA 
LLENGUA?

El masculí genèric: és l’ús generalitzat del masculí com a genère gra-
matical predeterminat en casos no específics.

Els insults, comentaris i expressions que falten al respecte al sexe 
femení i sovint situant-lo en una posció d’inferioritat.

COM PODEM FER ÚS D’UN LLENGUATGE MÉS INCLUSIU?

En el cas del masculí genèric:

- Desdoblament lingüístic: fer servir les dues formes de la paraula 
(femení i masculí).

- Utilització de termes generals, com per exemple els mots col·lectius.

En el cas d’insults, expressions i comentaris:

Cal analitzar les paraules que fem servir, per tal d’entendre realment 
allò que estem dient i identificar a qui li estem faltant al rescpecte en 

el fons.



EXEMPLES D’UNA UTILITZACIÓ MÉS INCLUSIVA DE LA LLENGUA

CAL EVITAR MILLOR USAR

Els alumnes

L’alumnat, els i les alum-
nes, alumnes (en alguns 
contextos on no faci falta 
l’article)

Els professors
El professorat, l’equip do-
cent

Els companys
Els companys i les compan-
yes

Nois Noies i nois

Nens Nens i nenes

Germans Germanes i germans

L’home
La humanitat, les persones, 
la gent, els éssers humans

Tots
Tots i totes (sempre que 
sigui possible), tothom

Pares Famílies, pares i mares

Senyora de la neteja / 
Dona de fer feines

Personal de la neteja

Per tal de fer-se una idea de com s’han d’utilitzar els recursos esmentats 
anteriorment, a continuació presento una sèrie d’exemples de llenguatge 
sexista que sovint es senten a l’institut, i les seves respectives propostes per 

evitar-los.
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ANNEX 3 



     

 
 

Acord sobre l’ús no sexista de la llengua 
  
Aquest document és fruit de les reunions dutes a terme pel grup de treball que, a petició del 
GELA (Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades), es va constituir arran de la jornada 
«Visibilitzar o marcar», que va tenir lloc el 19 de març del 2010 a la Universitat de Barcelona.  
 
El grup està format per representants dels organismes següents: 
 
� Serveis d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya 
� Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya 
� Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya 
� Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona  
� Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona 
� Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona  
� Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades 
 
 
Els textos de les administracions públiques han d’estar lliures d'usos discriminatoris, entre els 
quals hi ha els usos sexistes i androcèntrics de la llengua. Entenem per usos sexistes els 
que menystenen o desvaloren un dels dos sexes, habitualment les dones; i entenem per 
usos androcèntrics els que invisibilitzen o fan difícil imaginar en un àmbit determinat la 
presència o l’actuació de les dones.  
 
Les administracions catalanes des de fa anys treballen en l’elaboració i la difusió de criteris i 
orientacions per evitar aquests usos sexistes i androcèntrics. L’experiència acumulada en 
aquest àmbit i l’anàlisi dels textos que actualment produeixen diversos organismes públics 
han permès consensuar els principis generals següents:  
 
Primer. És evident que en català i altres llengües el gènere dels substantius no té cap 

relació directa amb el sexe dels referents. Malgrat això, l’assimilació de la categoria 
gramatical de gènere a la noció biològica de sexe és a l’origen de moltes confusions 
relacionades amb aquests conceptes. Cal partir de la consideració que la llengua 
catalana, com a sistema lingüístic, té el masculí com a categoria gramatical no 
marcada pel que fa al gènere. Això no obstant, la progressiva presència de les 
dones en molts àmbits socials i de responsabilitat, i la tendència a relacionar gènere 
i sexe en els casos en què els referents són animats, han fet que cada vegada més 
es pugui percebre que el masculí pot ser excloent, encara que la referència no es 
faci a cap persona específica.  

 
Segon. Tenint cura de no trair el funcionament genuí del català, les administracions 

públiques han de promoure uns usos lingüístics que permetin fer visibles les dones 
en els textos institucionals, sobretot en les referències genèriques a professions, 
oficis, càrrecs o funcions, particularment en singular. I òbviament, quan un text fa 
referència a una persona determinada, o a un grup de persones del mateix sexe, 
s’ha d’adaptar el discurs al gènere que correspon. 



 

 
Tercer. Cal afavorir la claredat i la simplicitat dels textos administratius i respectar-hi els 

principis de neutralitat i concisió. Per aquest motiu, cal donar preferència, en 
general, als recursos que no comporten l’ús de formes dobles, com ara noms 
col·lectius i epicens, i expressions impersonals. 

 
Quart.  Alguns recursos poden funcionar en uns textos i contextos, però no pas en uns 

altres. Per exemple, adjuntar la terminació femenina a la forma masculina després 
d'una barra inclinada pot anar bé en textos breus i esquemàtics, com ara formularis, 
llistes, taules i gràfics; en canvi, no és adequat en textos llargs o d’estil més 
cohesionat.  

 
Cinquè.  En les referències fetes en plural a col·lectius que poden ser constituïts tant per 

homes com per dones, s’entén que el masculí té valor genèric, llevat que 
s’especifiqui expressament (o es dedueixi inequívocament del context) el contrari. 
Aquestes referències, per tant, en pro dels principis d’economia i de simplicitat, 
habitualment no es dupliquen. Si hi ha una voluntat de precisar o d'emfasitzar la 
referència a dones i homes dins del text, es poden fer servir formes dobles. 

 
Sisè.  Les guies o directrius d’estil i de redacció de textos, especialment les que inclouen 

recomanacions per evitar els usos sexistes i androcèntrics, no es poden aplicar 
d’una manera mecànica. Cal tenir en compte el tipus de text, el significat i el context 
lingüístic i comunicatiu (a qui ens adrecem i amb quina intenció comunicativa ho 
fem). 

 
Setè.  Si bé evitar un llenguatge amb usos androcèntrics o sexistes és una qüestió de 

base social, cal tenir en compte que la major part d’elements per dur-ho a terme són 
de tipus lingüístic. Per aquest motiu, a l’hora d’utilitzar una llengua lliure d’aquests 
usos, especialment quan es proposen solucions noves, o en cas de dubtes i 
dificultats, és important la intervenció de lingüistes amb vista a garantir que les 
solucions siguin correctes des del punt de vista gramatical. 

 
El grup de treball considera convenient que les autoritats lingüístiques i les institucions facin 
un seguiment de l’evolució d’aquests usos. Aquest seguiment ha de permetre posar en comú 
observacions i propostes amb relació a l’aplicació dels criteris difosos per fer visibles les 
dones en els textos. 
 
 
Barcelona, 7 d’octubre del 2010 
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[Publicat en el llibre: Carme Junyent (ed.) (2013). Visibilitzar o marcar. 
Repensar el gènere en la llengua catalana. Barcelona: Empúries.] 
 
 
Sexe, gènere i gramàtica 
Neus Nogué Serrano (Universitat de Barcelona) 
 
 
 
1. Introducció1 
 
Aquest text, que és una versió escrita, bastant fidel, de la que vaig 
presentar oralment el dia 19 de març [del 2010], té dos objectius: 
 
1. Situar-se en una posició intermèdia entre la que considera que el 
masculí singular ens és útil sempre amb valor genèric, per representar 
homes i dones, i la que considera que no serveix mai per a això i que 
sempre s’hi han de buscar solucions alternatives. 
 
2. Defensar que les opcions estilístiques que es proposin, sigui des de la 
sensibilitat que sigui, han de complir tres requisits: (1) mantenir-se dintre 
del sistema gramatical de la llengua; (2) no donar lloc a construccions que 
atemptin contra l’economia lingüística; (3) no provocar interpretacions no 
volgudes, i per tant no atemptar contra l’èxit comunicatiu del text en què 
s’insereixin. 
 
Independentment de quina sigui la posició individual de cadascú davant 
d’aquests usos, em sembla que no es pot negar que en els últims anys s’ha  
considerat que, en els processos per aconseguir la igualtat entre sexes, els 
usos lingüístics hi tenen algun paper a fer i s’han publicat reculls de criteris 
per concretar aquest paper. Davant d’això, crec que, independentment de 
cada visió particular, s’han de fer evidents els aspectes en què una 
aplicació a ultrança dels criteris de feminització lingüística —per 

                                                
1
 Vull agrair molt sincerament a Helena Gonzàlez, Marga Hervàs, Lluís Payrató, Joan Solà, Elisabet Solé i 

Montserrat Veiga, els seus comentaris sobre les qüestions que tracto en aquest text (en el cas de Joan 
Solà, a l’agraïment s’hi ha afegit, durant el procés d’edició del llibre, el dolor per la pèrdua i la voluntat 
ferma de mantenir ben vius tant la seva obra com l’esperit que l’ha impulsada). A més de recordar als 
lectors, com es fa habitualment, que qualsevol error que hi trobin només és atribuïble a qui el firma, 
també vull remarcar que, tot i que els punts de vista no sempre han estat coincidents, l’intercanvi de 
visions m’ha estat molt útil a l’hora d’intentar precisar el meu, de punt de vista. D’altra banda, aquest 
treball s’ha beneficiat d’un ajut del Ministeri d’Educació i Ciència (FFI2008-01230/FILO). 
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entendre’ns— és problemàtica i, per tant, s’han de mirar d’establir els 
límits dintre dels quals sembla raonable mantenir-los. I és evident que el 
punt on situaríem aquests límits cadascun de nosaltres no coincideix, 
perquè hi ha sensibilitats diverses. Conscient d’això, jo no pretenc res més 
que donar la meva, de visió, que com deia es vol situar en una posició 
intermèdia entre els dos extrems possibles. 
 
 
1.1. Les polítiques d’aparador 
 
Més enllà del tema que ens ocupa, voldria començar dient que a mi no 
m’agraden les polítiques d’aparador. Per mi, una política d’aparador és la 
que fa veure que fa una cosa sense fer-la realment, o fent-la en una 
mesura molt inferior al que convindria, o molt inferior als costos que pot 
tenir, etc. Per exemple, determinades consultes ciutadanes per canviar el 
nom d’un carrer o d’una plaça, poden ser vistes com a polítiques 
d’aparador. L’ajuntament que les convoca vol fer veure que escolta 
l’opinió dels ciutadans, i potser resulta que, en altres aspectes segurament 
més importants, no la té en compte i fa el que més li convé.2 
 
I a vegades tinc la sensació que ens pensem que només utilitzant un 
llenguatge “no sexista”, o un llenguatge que visibilitza les dones, ja 
construïm una societat igualitària. I em sembla que la llengua, per bé i per 
mal, no té tanta força ni tant de poder. Però com que, això sí, és un recurs 
bastant visible, pot funcionar la mar de bé com a política d’aparador. 
 
1.2. El poder de la llengua 
 
Potser no caldria, però d’entrada vull posicionar-me d’una manera clara a 
favor de tota mena de processos que contribueixin a fer que cap persona, 
pel fet de ser home o dona —però també pel fet de ser blanca o negra o 
oriental, o pel fet de ser homosexual o heterosexual, o pel fet de ser 
israeliana o palestina, o pel fet de ser africana o europea, o pel fet de 
parlar o escriure català o basc o occità o castellà o anglès, etc.—, tingui 
menys possibilitats de desenvolupament personal que una altra —de 
l’altre sexe, d’un altre color de pell o aspecte físic, d’una altra orientació 
sexual, d’una altra nacionalitat, que parli una altra llengua, etc. 
Evidentment, aquests processos que evitin la discriminació són molt 

                                                
2
 Quan vaig escriure aquest paràgraf no em podia imaginar que pocs mesos després, a la ciutat de 

Barcelona, una d’aquestes consultes provocaria el rebombori que va provocar. 
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necessaris perquè, per desgràcia, ser dona, ser africà, ser homosexual, ser 
negre, parlar o escriure català o basc o occità, etc., encara fa que les 
possibilitats de desenvolupament personal siguin més reduïdes que en el 
cas de ser home, europeu i heterosexual, i parlar o escriure castellà o 
anglès, etc. Dit d’una altra manera, encara trobem situacions greus de 
discriminació per tots aquests motius que hauríem de mirar d’anar reduint 
fins a suprimir-les del tot. 
 
1.3. Sexe i gènere  
 
Abans d’anar al gra, una qüestió terminològica: ja sé que en determinats 
contextos la paraula sexe pot resultar, no sé com dir-ho, incòmoda o tabú, 
no m’atreviria a dir que malsonant. Però em sembla que hauríem de 
distingir entre el sexe, que és un tret biològic que afecta els éssers vius, i el 
gènere, que és una paraula que entre altres significats té el de gènere 
gramatical, que en català pot ser masculí o femení, en altres llengües com 
l’alemany també pot ser neutre, i no sé si en altres té més variants. 
D’acord amb això, en lloc de “violència de gènere”, “discriminació per raó 
de gènere”, “perspectiva de gènere”, potser s’haurien de buscar altres 
denominacions, que no cal que incloguin la paraula sexe si té algun 
problema, però que evitin la confusió entre aquests dos conceptes. O 
potser algú pot considerar que ja és massa tard i que el que s’ha de fer és 
incloure gènere com a sinònim de sexe en aquesta accepció als diccionaris. 
 
Segurament no caldria ni dir-ho, en un text com aquest, però és evident 
que arbre és una paraula de gènere masculí però no designa un referent 
que tingui sexe, almenys per als no especialistes, i en canvi criatura és 
femení i infant és masculí, i totes dues designen persones dels dos sexes. 
 
Per cert, el Gran diccionari de la llengua catalana en línia —i subratllo en 
línia perquè s’hi poden fer modificacions contínuament, i se n’hi han fet, 
en els últims temps— (GDLC) inclou com a subaccepcions de l’entrada 
sexe les següents: 

 

4 […] 2 el bell sexe (o el sexe dèbil) Les dones. 3 el sexe fort Els 
homes. 

 
Jo no sóc lexicògrafa, però aquestes subaccepcions, al meu entendre, o bé 
s’haurien de suprimir o bé haurien de portar alguna mena de marca. 
Incloent-les així, el que fa l’esmentat diccionari és més aviat legitimar-les. 
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D’aquestes dues accepcions, el diccionari normatiu, el DIEC2, també en 
línia, inclou “només” la primera. 
 
I pel que fa al terme gènere, en l’accepció gramatical, són dues 
subaccepcions del DIEC2 les que resulten certament sorprenents. 
 

6 3  [FL] gènere femení Gènere aplicat a mots que designen éssers que 
tenen sexe femení o a d’altres que hi són assimilables per la terminació o 
per l’ús. 
  
6 4  [FL] gènere masculí Gènere aplicat a mots que designen éssers que 
tenen sexe masculí o a d’altres que hi són assimilables per la terminació o 
per l’ús. 

 
El Gran diccionari 62 de la llengua catalana (GD62), en canvi, parla de 
criteris semàntics però no relaciona directament sexe i gènere. 
 

gènere […] 6 Categoria gramatical basada en la repartició dels noms en 
dues o tres classes (masculins, femenins i neutres) segons unes propietats 
formals, a les quals s’associen, sovint, criteris semàntics. 

 
 
2. Sexe i gramàtica 
 
Mirant documents de fa quasi vint anys que contenen criteris per fer un ús 
“no sexista” del llenguatge, és fàcil adonar-se que, en alguns dels aspectes 
en què la llengua era més clarament discriminatòria amb les dones, hem 
avançat clarament: el tractament Senyoreta ja quasi no es fa servir,3 i allò 
de posar el cognom del marit en lloc del segon cognom de la dona jo ja fa 
anys que no ho veig (Maria Puig de Roura, posem per cas, on Roura és el 
primer cognom del marit de Maria Puig). 

 
Tal com es desprèn del títol d’aquest apartat, em centraré en els aspectes 
gramaticals d’aquesta qüestió, i deixaré de banda el lèxic (caporala, 
sergent, metgessa, jutge…). Més concretament, em fixaré en diversos 
aspectes que m’han cridat l’atenció, sense cap pretensió d’exhaustivitat, i 
miraré d’ordenar-los de menys a més problemàtics, de menys a més 
complexos o difícils de resoldre d’una manera satisfactòria, quan ens 

                                                
3
 Encara hi ha algun formulari que distingeix entre Sr. Sra. i Srta. Per exemple, el del web comercial de 

lleure Atrápalo (http://www.atrapalo.com, 25/06/2010), en castellà però gestionat des de Barcelona.  
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plantegem si una denominació inclou o no les dones (jo parlaria d’incloure, 
més que no pas de visibilitzar). 

 
2.1. Referències individuals 
 
Casos en què no hi ha cap problema ni lèxic ni gramatical (morfològic o 
sintàctic) per utilitzar el masculí quan el referent és un home i el femení 
quan el referent és una dona. Són els casos en què tenim referents 
individuals, o individualitzats, o individualitzables. 

 
Aquest és el cas de les cartes comercials que ens envien els bancs o altres 
empreses. Aquí el referent és individual o individualitzable: de la mateixa 
manera que els ordinadors inclouen altres dades personals, també poden 
incloure el sexe i adaptar la fórmula de salutació a cada cas. (Aquí i a tot el 
text, poso en negreta la part o les parts de cada exemple que il·lustren 
més concretament el que dic.) 
 

(1) a. Benvolguda Sra. (Nogué): 
      b. ?? Benvolgut Sr. (Nogué): 
      c. ?? Benvolgut client: 
      d. Benvolguda clienta: 

 
Altres exemples es poden trobar en documents i tríptics informatius de 
l’àmbit de l’educació, i de la cultura en general. 
 

(2) a. Coordinadora: Neus Nogué 
      b. * Carme Junyent, president del GELA 
      c. President: Carme Junyent 

 
Puc imaginar-me per què a l’exemple 2b ―extret del programa de la 
jornada que va ser l’origen d’aquest volum― no hi diu presidenta, però el 
cas és que aquesta construcció és agramatical, hi ha un problema de 
concordança entre el nucli de l’aposició i el nom que complementa. El cas 
de 2c, tot i que a mi també em sembla estrany, és lleugerament diferent, 
perquè es podria adduir que president aquí actua com un genèric o com 
un títol, i la regla de concordança no hi actua d’una manera tan clara. 
 
Vegem-ne un altre exemple, en què en un mateix context s’han aplicat 
criteris diferents. Els carnets de la Universitat de Barcelona especifiquen el 
col·lectiu a què pertany cada persona. Si sou una dona teniu tres 
possibilitats diferents, segons el col·lectiu a què pertanyeu: 
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(3) a. Administració i Serveis 
      b. Estudianta 
      c. Docent / Investigador 

 
Administració i Serveis és el nom del col·lectiu (personal de no hi cap, en el 
carnet). 
 
El cas de estudianta és més interessant. El DIEC2 diu que estudiant pot ser 
invariable o tenir masculí i femení. La meva percepció, i l’he contrastada 
tant amb altres professionals de la llengua com amb noies que estudien a 
la universitat, és que estudianta, tot i ser una forma normativa, no és la 
forma més habitual, ni la forma estàndard (és a dir, no és la que trobem 
habitualment en els usos públics de la llengua). A moltes estudiants els 
provoca com a mínim estranyesa. A algunes els fa riure, quan se n’adonen. 
 
A Docent / Investigador no hi ha cap impediment per personalitzar la 
denominació i tenir Docent / Investigadora: no hi ha problemes d’espai, i 
bé hi ha hagut voluntat feminitzadora en el cas anterior.4 
 
Finalment, en els usos individuals, encara hi ha un costum clarament 
discriminatori que es manté, tot i que és dels que ja fa més de vint anys 
que es diu que estaria bé que els anéssim suprimint. És un ús, d’altra 
banda, que no té res a veure amb la flexió de gènere: l’ús de l’article per 
referir-se a dones cèlebres per un motiu o altre, catalanes o no (La 
Rodoreda, la Caballé, la Roig, la Callas...). L’exemple (4) el vaig trobar en 
un escrit recent que comenta un espectacle basat en textos de Montserrat 
Roig, precisament d’ella… 
 

4. La Roig potser ha estat la darrera ploma catalana que ha sabut combinar 
amb èxit periodisme i literatura 

 
És molt probable que aquest ús s’iniciés, en algun moment del segle XX 
que convindria precisar, precisament per indicar que la persona de qui es 
parla, en un àmbit públic dominat clarament pels homes, és precisament 
una dona. A hores d’ara, però, aquesta funció ja no és necessària, i la 
percepció és, al meu entendre, més aviat de discriminació negativa, no pas 
positiva, per dir-ho d’alguna manera. 
 

                                                
4
 Em consta, per cert, que els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona no hi tenen res a veure, 

amb aquesta combinació de criteris tan peculiar. 
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Per cert, retinguem això de “la darrera ploma catalana”, que hi tornarem 
després, al final. 
 
 
2. Referències col·lectives no (o poc) problemàtiques 
 
Hi ha casos en què ens adrecem tant a homes com dones i no és 
problemàtic reflectir-ho lingüísticament. Per exemple, els avisos per 
megafonia del metro de Barcelona, ja fa molts anys, quan encara no 
parlàvem d’aquestes coses, optaven per una coordinació com la de (10), 
de tal manera que es podia considerar que era una fórmula pràcticament 
fixada. Últimament, en canvi, hem sentit la versió de (11), que evita, al 
meu entendre innecessàriament i inadequadament, la forma femenina en 
el vocatiu.  
 

10. Senyores i senyors passatgers... 
 
11. Senyors passatgers, a causa de les obres de l’intercanviador de Diagonal... 
 

 
3. L’ús de barres 
 
L’ús de barres és útil per a fórmules de salutació de cartes, missatges de 
correu electrònic i similars, i textos d’estructura esquemàtica; però és 
evident que no es pot mantenir d’una manera natural al llarg d’un text 
redactat. Molts documents que recullen criteris hi estan d’acord, no cal 
insistir-hi gaire. 
 
Això sí, en els textos en què s’utilitza, ens podem plantejar diversos 
aspectes gràfics: quantes paraules han de portar barra (al meu entendre, 
n’hi ha prou amb el nom), si la segona opció també porta majúscula inicial 
(jo crec que sí: també és inicial absoluta, encara que sigui la segona opció), 
on s’ha de tallar la part final de la forma femenina (n’hi ha prou amb la 
primera lletra que canvia, tenint en compte que els lectors del text són 
competents i coneixen tant la forma masculina com la femenina), quan hi 
ha d’haver espais a banda i banda de la barra (quan separem més d’una 
paraula)… 
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12. Benvolgut/da: 
13. Benvolgut company: / Benvolguda companya: 
 
14. Autoritzo el meu fill/a a efectuar l’activitat ....... amb el professor/a 
................ el dia ..................... 

 
 
4. La coordinació de masculí i femení plural 
 
La coordinació de la forma masculina i la femenina d’un nom en plural 
presenta diverses menes de problemes. 
 
1. És una construcció poc natural i, com les barres, difícil de mantenir en 
un text seguit sense atemptar contra l’economia lingüística. Així es pot 
veure en el fragment següent, que he extret d’un document universitari 
sobre la normativa que regula l’avaluació de l’aprenentatge. (Fixeu-vos 
també en la incoherència que hi ha en l’ús de l’article en la forma 
femenina les dues primeres vegades i l’elisió la tercera vegada: tenint en 
compte que en els tres casos la disjunció només afecta el sexe del 
referent, no contraposa dos referents, al meu entendre la forma femenina 
hauria hagut d’anar sempre sense article.)  
 

15. L’estudiant té dret a la revisió, davant el professor o la professora 
responsable de l’assignatura, de totes les proves, els treballs i les altres 
evidències d’avaluació, tant parcials com finals. La revisió implica tant 
l’aplicació dels criteris utilitzats com la qualificació corresponent. Aquesta 
revisió s’ha d’efectuar el dia i l’hora indicats pel professor o la professora 
responsable de l’assignatura en fer públiques les qualificacions. Una vegada 
feta la revisió, el professor o professora haurà de publicar la qualificació 
definitiva de l’alumnat afectat, d’acord amb els criteris de l’article 18.4. 

 
 
2. Quan una coordinació d’aquesta mena complementa un nom que 
expressa alguna mena de relació —un nom relacional—, la repetició o no 
de l’article i d’altres determinants o quantificadors pot donar com a 
resultat significats poc o molt diferents. La versió de (16) separa els dos 
col·lectius, i per tant no significa el mateix que la de (17), que els presenta 
d’una manera homogènia. La versió de (18), d’altra banda, és equivalent a 
la de (16), perquè hi tenim una coordinació de noms que tenen valor 
determinat tot i no portar article (és un cas com el de “Sindicats i patronal 
han arribat a un acord sobre la reforma laboral”). 
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16. La relació entre els nens i les nenes és bona 
17. La relació entre els nens i nenes és bona 

 
18. La relació entre nens i nenes és bona 

 
Aquestes distincions poden semblar més o menys subtils, però en 
determinats textos i, sobretot, en els textos especialitzats, poden arribar a 
ser molt importants. 
 
 
3. El recurs sistemàtic a la coordinació de masculí i femení plural, quan el 
propòsit és referir-se a un col·lectiu homogeni, porta necessàriament a la 
pèrdua del poder separador que té aquest recurs quan el propòsit és 
referir-se a dos col·lectius separats. Si a còpia de desdoblar a (19) tenim un 
sol col·lectiu, quan ens vulguem referir a dos haurem de recórrer a altres 
estratègies, més carregades, més explícites (20).  
 

19. Aquest grup de recerca estudia les malalties òssies dels homes i (de) les 
dones 

 
20. Aquest grup de recerca estudia les malalties òssies dels homes, d’una 
banda, i de les dones, de l’altra 

 
 

4. Quan desdoblem sistemàticament i un cas ens passa per alt, si som tan 
estrictes i sistemàtics haurem d’interpretar que el referent és només 
masculí. Vegem-ho amb un exemple, extret  del web Dones en Xarxa (21): 
 

21. La Universitat de Lleida (UdL) comença demà a La Seu d'Urgell un curs per 
facilitar eines que serveixin per fer efectiva la igualtat d’oportunitats en el qual 
els assistents coneixeran molts exemples del llenguatge sexista en els llibres de 
text i reflexionaran sobre costums sexistes en els centres escolars com ara el 
repartiment de l'espai en els esbarjos o el tipus de jocs als quals s'anima a jugar 
a nens i nenes.  

 
Tant la temàtica i el context immediat on s’insereix el text com el fet que 
més avall és parli de nens i nenes, indueixen a la interpretació 
exclusivament masculina del plural els assistents. Però el nostre 
coneixement del món, en canvi, ens fa dubtar que el curs vagi adreçat 
només a homes, i per tant acabem donant al masculí plural una 
interpretació inclusiva, on caben tant homes com dones. 
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Una vegada més, algú pot considerar que això té una importància menor 
en textos periodístics, en un llibre de text o en una carta adreçada als 
veïns de l’escala, però també aquí, si entrem en textos especialitzats, i 
especialment en textos jurídics, ja no tenim un detall tan banal. 
 
Aquest exemple també il·lustra un altre aspecte de la qüestió: que 
aquesta mena de coordinacions no són naturals i que requereixen un alt 
grau de control sobre el text, cosa que em porta al cinquè aspecte 
problemàtic del desdoblament sistemàtic de masculins i femenins. 
 
 
5. Em sembla que cal que ens plantegem si és necessari, o convenient, que 
tant qui escriu textos com qui els corregeix hagi de dedicar al control 
d’aquests recursos el grau d’atenció que requereix, en detriment ―és 
inevitable― d’altres aspectes de la redacció que segurament són més 
importants. Per exemple, si escrivint o corregint ens trobem l’oració de 
(22), i ens adonem que, malgrat el desdoblament d’articles i noms, 
l’adjectiu està en masculí, hi ha reculls de criteris que ens aconsellen que 
busquem un adjectiu que sigui invariable pel que fa al gènere. Pensant 
una mica, el canviem i aleshores tenim (23). Però, ¿el resultat és el mateix, 
diem el mateix? ¿I direm sempre el mateix, fent aquesta mena de 
malabarismes lingüístics? L’esforç que hi haurem dedicat, ¿haurà valgut la 
pena? I sobretot, ¿no seria millor que el dediquéssim a millorar altres 
aspectes del text? 
 

22. Els dependents i les dependentes d’aquesta botiga són molt atents. 

 
23. Els dependents i les dependentes d’aquesta botiga són molt amables.  

 
Hi ha una altra cosa, a més: el grau d’inseguretat en l’ús lingüístic que 
criteris com aquest poden acabar provocant tant en els assessors  
lingüístics, especialment en els més novells, com en els usuaris de la 
llengua. Ja en tenim prous, d’inseguretats a vèncer, no sé si convé que hi 
afegim aquesta. 
 
6. Per acabar, la coordinació de masculins i femenins pot marcar 
diferències5 allà on no és en absolut pertinent marcar-les. Vegem-ho a 
(24): 

                                                
5
 Permeteu-me que al·ludeixi aquí al títol de l’opuscle de la Secretaria de Política Lingüística de la 

Generalitat de Catalunya (Marcar les diferències. La representació de dones i homes a la llengua, 2005), 
que em sembla francament desafortunat: si no se’ns acut parlar de marcar les diferències en matèria de 
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24. Un pacte per viure junts i juntes. Pacte nacional per la immigració. 
Generalitat de Catalunya, 2009.  

 
L’exemple forma part, com es pot veure, del títol d’una publicació de la 
Generalitat de Catalunya. L’oració on apareix la coordinació junts i juntes 
només pot voler dir que els homes autòctons i els homes immigrants, 
d’una banda, i les dones autòctones i les dones immigrants, de l’altra, fan 
un pacte per viure junts, cada col·lectiu per la seva banda. I això, 
evidentment, no és el que es volia dir.6  
 
 
5. Els noms col·lectius 
 
L’ús d’un nom col·lectiu té com a avantatges el fet que evita l’ús del 
masculí i que alhora és un recurs referencial econòmic. Evidentment, és 
adequat quan ens referim a un grup de persones, però no per substituir 
referències individualitzades. Per entendre’ns, el professorat 
―segurament el més utilitzat de tots, juntament amb alumnat― pot ser 
sinònim de tots els professors o de el col·lectiu de professors (i professores, 
s’entén), però no és sinònim de cada professor. Vegem-ne diversos 
exemples, extrets d’internet, amb l’asterisc que indica agramaticalitat 
quan és el cas, juntament amb un últim cas que no goso valorar així però 
que em sembla francament estrany. 
 

25. Alumnat nouvingut 
    * L’arribada d’un nombre important d’alumnat nouvingut, especialment 
durant els darrers anys, ha provocat un canvi important en la vida quotidiana 
dels nostres centres educatius 

 
26. * A cada alumnat participant se li atorga una parella.  

 
27. * La segona llista està ordenada alfabèticament pel cognom de cada 
professorat 

 
28. ?? L’alumnat ha d’escriure el nom i els cognoms a l’extrem superior del 
primer full. 

                                                                                                                                          
color de la pell, d’orientació sexual o de religió, posem per cas, ¿per què parlem de marcar-les en relació 
amb el sexe de les persones? Realment, ¿algú creu que la lluita per la igualtat entre homes i dones s’ha 
de plantejar en aquests termes? 
6 També en aquest cas em consta que les lingüistes no van poder opinar. I potser ja comença a ser 
sospitós que els casos més flagrants tinguin al darrere intervencions fetes d’esquena o en contra de 
l’opinió dels lingüistes, i de les lingüistes. 
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6. El masculí plural inclusiu 
 
El masculí plural inclusiu ―és a dir, el que inclou tant homes com dones― 
sovint és l’única solució que, al meu entendre ―i ja sé que aquí estem 
parlant de percepcions―, no provoca oracions excessivament carregades, 
i parcialment redundants. Jo, com moltes altres dones, no em sento 
exclosa per l’ús del masculí plural, crec que no m’hi he sentit mai. 
L’exemple (29) és extret, com és fàcil de veure, d’una invitació adreçada a 
persones de tots dos sexes; el de (30) és ben conegut de tothom; el de 
(31), que podria formar part de qualsevol opuscle sobre una activitat 
acadèmica, difícilment admet com a alternativa l’opció directors i 
directora, al meu entendre; el de (32), extret d’un context familiar, i doncs 
col·loquial, il·lustra la manera com ens referim habitualment als familiars 
més propers, tret de persones que practiquin un alt grau de militància en 
aquestes qüestions; i el de (33), extret de la xarxa social d’internet 
Facebook, mostra crec que prou clarament com el desdoblament o 
qualsevol altra estratègia són difícils d’aplicar, en casos d’aquesta mena.  
 

29. Hi esteu tots convidats. 

 
30. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! 

 
31. Josep Pérez, Ramon Puig i Blanca Torres (directors) 

 
32. ¿A quina hora haig de portar els nens a casa dels avis? 

 
 
 
33. Els catalans no som espanyols 
 
 […] L'autoestima, però, no és el fort dels catalans. Estimem les qualitats més 
nobles de la naturalesa humana però no ens estimem a nosaltres mateixos. 
Obligats a explicar-nos en el buit, a reafirmar-nos en les petites victòries d'una 
quotidianitat captiva, l'orgull, ves per on, és justament allò que ens ha permès 
arribar fins aquí.  

 
Un últim comentari, més general, sobre la preferència pel plural en lloc del 
singular: ¿sempre és millor el plural, perquè representa millor la diversitat, 
aquest concepte que està tan de moda, i que tan interessant és si el fem 
servir bé? ¿Per què l’Institut Català de la Dona ara es diu Institut Català de 
les Dones? El singular dóna a entendre que totes les dones tenim en comú 
el fet mateix de ser dones, i el plural dóna a entendre que hi ha diferents 
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tipus de dones. No veig que l’èmfasi en la diversitat en aquest cas sigui 
millor que l’èmfasi en la unicitat, en el que totes les dones tenim en comú, 
el fet de ser dona. 
 
 
7. El masculí singular inclusiu 
 
És el recurs que menys m’agrada ―que menys ens agrada a una majoria 
àmplia, m’atreviria a dir― per incloure homes i dones, però hi ha 
contextos en què es fa difícil trobar-hi una alternativa que no obligui a fer 
gaires malabarismes. L’exemple (34), en què es fa referència a dues 
espècies animals, és prou clar. El de (35), el títol d’un programa de 
Televisió de Catalunya, admet alguna mena de malabarisme, com ara 
L’hora del lector i la lectora o L’hora de la lectura, però cap dels resultats 
em sembla satisfactori: el primer perquè diria que no funciona bé com a 
títol d’un programa de televisió, i el segon perquè focalitza l’atenció en 
l’acció i no en les persones, i per tant modifica el sentit de l’original. El de 
(36) és el que, pel fet de ser un eslògan, altament elaborat i molt repetit, 
admet més clarament que es faci un esforç de redacció que eviti el 
masculí, tot i que s’ha de tenir present que el recurs retòric d’utilitzar el 
singular en lloc del plural és molt freqüent en la publicitat en general per 
provocar un efecte d’acostament als destinataris, que són, evidentment, 
múltiples. 
 

34. El gos és el millor amic de l’home 

 
35. L’hora del lector 

 
36. Canal 3/24. Tot el que vols saber, ets el primer a saber-ho 

 
 
8. La coherència i els malabarismes 
 
Els malabarismes a què m’he referit abans, afegits a d’altres que podrem 
veure fàcilment a partir dels exemples que tenim aquí sota, acaben 
provocant problemes que afecten la coherència i, per tant, el sentit últim 
del text. 
 
L’exemple de (37) és una llista desglossada de col·lectius universitaris. El 
col·lectiu inicial (professorat contractat) s’especifica per mitjà d’adjectius 
en els dos primers casos (col·laborador i lector) però en els dos següents 
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es recorre a noms (¿o potser adjectius?) amb barra (agregat/da) i en 
masculí (catedràtic), seguits d’un segon nom col·lectiu difícil de fer 
encaixar en la llista (professorat de les universitats privades). Finalment, 
professorat es combina amb estudiants, probablement perquè aquest 
últim és invariable pel que fa al gènere i el nom col·lectiu corresponent 
(estudiantat) és poc freqüent i poc natural ―alumnat s’utilitza menys en 
l’àmbit universitari que en altres àmbits educatius, tot i que el trobarem a 
l’exemple següent. 
 

37. Professorat contractat 
  Col·laborador 
  Lector 
  Agregat/da 
  Catedràtic 
  Professorat de les universitats privades 
    Mèrits del professorat 
    Estudiants 

 
L’exemple de (38), extret del mateix text sobre normativa d’avaluació de 
més amunt, coordina un nom col·lectiu (professorat) i un nom singular 
invariable pel que fa al gènere (estudiant) per referir-se als dos col·lectius 
o als dos actors individuals del procés d’ensenyament-aprenentatge. La 
incoherència aquí és el fet de coordinar una entitat de cada mena. 

 
38. l’avaluació continuada ha de constituir un recurs fonamental per ajudar el 
professorat i l’estudiant a prendre decisions encaminades a millorar 
l’aprenentatge 

 
L’exemple de (39), procedent del mateix text, combina tota mena de 
recursos, amb l’excepció del masculí singular: nom col·lectiu combinat 
amb un adjectiu dubtós (alumnat membre); barres (al/a la), sense espais i 
sense duplicar el nom, criteris també dubtosos; masculí plural (aprovats, 
els presentats i matriculats); i desdoblament (el professor o la professora). 
 

39. L’alumnat membre del consell d’estudis pot demanar al/a la cap d’estudis 
informació dels percentatges d’aprovats sobre els presentats i matriculats per 
grup i/o assignatura una vegada el professor o la professora hagi signat l’acta 
corresponent.  

 
Finalment, l’exemple de (40), que forma part d’una oferta de feina difosa 
per internet, utilitza inadequadament el nom col·lectiu professorat 
(immediatament després llegim que es busca una sola persona); tot seguit 
opta pel masculí singular (un professor, llicenciat i Mestre); pel 
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desdoblament pares i mares; i finalment, pel genèric les persones 
interessades. 

 
40. Professorat de valencià a Canals (la Costera) 
 
   Necessiten un professor de valencià (llicenciat en Filologia Catalana o Mestre 
de Valencià) per a un curs de 60 hores a Canals (la Costera): 
      - Adreçat a pares i mares de l'escola 
      - Curs de 60 hores nivell mitjà 
 [...]      
     
   Les persones interessades s'han d'adreçar a: 
   A/e: <xxxxxx@fev.org> 
   Tel.: 123 456 789  

 
 
9. Per acabar 
 
Hi ha masculins singulars estigmatitzats, i aquests no hi ha ningú que 
demani que es feminitzin, com el de (41), que se sent sovint per 
megafonia al metro de Barcelona. És evident que no només els homes 
roben. 
 

41. Molt de compte! El carterista espera una distracció per apropiar-se del que 
és teu  

 
També hi ha estructures que es resisteixen a fer determinades distincions: 
a (42) Mercè Rodoreda s’inclou en el col·lectiu de dones escriptores, però 
difícilment en el col·lectiu format tant per homes com per dones que es 
dediquen a la literatura. Per aconseguir-ho, hem de recórrer a alguna 
estructura més o menys forçada, com la de (43), o a una metonímia com la 
que vèiem al començament d’aquest text, a (4), referida a Montserrat 
Roig i que tornem a reproduir aquí, a (44). 
 

42. Mercè Rodoreda és l’escriptora catalana més important del segle XX 

 
43. Mercè Rodoreda és la més important dels escriptors catalans del segle XX 

 
44. La Roig potser ha estat la darrera ploma catalana que ha sabut combinar 
amb èxit periodisme i literatura  
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I tanco amb un parell de reflexions que afecten d’una manera general els 
intents que fem per “fer visibles les dones” per mitjà de recursos 
lingüístics: 
 
1. Crec que hem d’anar alerta a no visibilitzar més del compte, del que és 
necessari, del que és raonable, del que és lingüísticament possible (és a 
dir, del que permeten les estructures del català, llengua romànica amb 
una morfologia nominal rica però amb un ús no marcat del masculí que no 
es pot eliminar dràsticament). En definitiva, més enllà del que volem 
comunicar. 
 
2. I també crec que hem d’anar alerta perquè altres col·lectius (en el món 
de la política i en el món de l’educació, sobretot) no utilitzin la llengua i els 
lingüistes per fer polítiques d’aparador que no van gaire enllà. 
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ANNEX 5 



Ens tornarem a veure 

 

Ja fa mesos que també les formes de comunicar-nos es veuen travessades per tot 

plegat. Barrots, distancies i prudències. I ja fa mesos, massa potser, que quedava 

pendent això; uns mots, unes línies, una forma imperfecta però potser més directa 

de dir-vos que us penso, que us enyoro. Que tot plegat és, com a mínim, estrany. 

Però que res, ni els costos ni els patiments, poden fer-nos renunciar a la defensa 

dels drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals. A la defensa, per tant, del 

dret a l’autodeterminació, del nostre dret a construir uns Països Catalans que es 

surtin de la lògica neoliberal, i de la cotilla d’un règim, el del 78, que conté encara 

massa de la pitjor tradició imperial, repressiva i venjativa. 

Em vindria molt de gust explicar-vos moltíssimes coses. De com vam decidir venir 

aquí, de com van ser els primers temps, de com és ara... de com es viuen alguns 

debats des de distància, de quins són els projectes actuals ... Però també sabem 

que per nosaltres, la sinceritat i el cor obert, sempre topen amb massa esculls i que, 

per tant, la intenció amb la que es fan les coses es malbarati. Així que sense poder 

dir tot el que voldria, ni com voldria, intentaré, sense fer-vos perdre massa temps, 

explicar-vos quatre coses. 

Aquest és un país, i aquesta una ciutat, en el que hi trobes gent compromesa, 

generosa i honesta. En la que es respiren i palpiten històries de vida travessades de 

conflictes, de lluites, de dignitat i també de derrotes. És un destí d’exilis, un lloc de 

trobada, de refugi. Us parlaria d’històries de vida precioses, perquè estan plenes de 

lluita; i d’altres de més tristes i de més dures...però en tots els casos, són vides que 

fonamenten ja la meva. Aquest és un país on hi he trobat gent que segurament mai 

no m’hagués creuat. I que ara formen part del meu estol de pilars. No hi tinc el 

moviment polític en el que he militat durant tants anys, no hi tinc casa meva, ni les 

quotidianitats nostres. Però com deia Galeano, queixar-se per l’absència de segons 

què quan ens han fet desaparèixer a tantes persones dignes i lluitadores, és com 

faltar el respecte al patiment. 

En una entrevista recent, una diputada kurda, exiliada des de fa dos anys, deia que 

no acostumava a parlar dels seus sentiments, perquè quan veu com la gent pateix 

al seu Kurdistan sotmès a la repressió turca, oblida els seus problemes. Doncs és 

una mica això; obrir-se a l’internacionalisme de bat a bat, aprendre, compartir i 

implicar-se en la realitat que t’acull. Participar de tot allò que aquí es construeix per 

aquell altre món possible. Com a exercici quotidià de solidaritat. També per 

relativitzar els problemes propis. Per nosaltres res, per a totes tot. Perquè moltes de 

nosaltres, en el context del sistema-món, per molts motius, no deixem de ser en part 

unes privilegiades i no podem oblidar-ho. 

Les mostres de solidaritat que arriben, són moltes més de les que  mai m’hauria 

imaginat. Suposo que perquè tampoc m’he entretingut a tenir presents les que no 

arriben, i gaudeixo totes i cadascuna de les que sí que ho han fet. Les cartes, els 



detalls, les visites o els missatges m’han acompanyat des del primer dia. I també 

acompanyen cada dia als de casa. Aquí i allí, hi ha persones que han desbordat de 

generositat. I només puc fer que agrair-ho. No, no em cansa res del que m’arriba, 

no s’ha de tenir por a molestar. Que hi sigueu, que la gent hi sigui, és sempre un 

regal. I és que qui executa la repressió ha de comptar, sempre, amb que la 

solidaritat més tendra i més determinada pot desbordar també els seus límits i les 

seves imposicions. 

També se’m fa difícil explicar com és seguir l’actualitat política i veure les 

manifestacions de lluny, patint per la massa habitual violència policial, o esperant la 

llibertat de les detingudes sense poder ser a les portes de les comissaries. Hi ha un 

dia a dia de debat, de mobilitzacions, de presa de decisions polítiques, del que quasi 

només en pots ser espectadora. 

Després de molts anys fent feina i militant a l’estructura nacional, i del recent pas 

pel Parlament, hagués tornat, com tocava i com volia, a la base. I això m’ha dut 

a  voler que siguin les portaveus, les estructures decisòries de la CUP, les que posin 

veu a tot el que vulguem dir. La CUP, l’esquerra independentista, es dota de 

campanyes pròpies contra la repressió i per la defensa del dret a l’autodeterminació, 

pels drets socials i polítics del nostre poble i per la construcció de pràctiques 

internacionalistes i solidàries entre pobles, i en aquestes, en les definicions 

col·lectives, hi hem d’incorporar ara, com el nostre moviment i el nostre poble havia 

hagut de fer tantes vegades, l’exili. De la mateixa manera que incorporeu la 

denúncia de totes i cadascuna de les formes de repressió i de solidaritat amb les 

persones que la pateixen. I crec que és així com ha de ser. Entre totes, tot. 

En temps de fer fora comunistes de les institucions, de traginar amb les lleis contra 

la violència de gènere i de ser assassinades per caminar soles; en temps de 

presidències que deixaran per herències murs i de deixar soles davant la mort les 

que han construït vida enmig de la guerra; en aquests temps, crec que també és 

moment de saber treure el millor de cadascú. Individualment i col·lectiva. De saber 

com retrobar l’espai que sempre hem intentat forjar per tal de demostrar que els 

alliberaments no es jerarquitzen. Que és tot un sistema el que genera patiment i que 

conformar-nos amb el nostre benestar, construït sobre el dolor de les altres, és 

simplement abominable. 

Per això ens necessitem organitzades i determinades, però essent part d’una 

resistència àmplia. Atentes als canvis que el país, i la gent, han viscut en els darrers 

temps, per tal de poder intervenir-hi. Atentes al que passa arreu d’Europa, arreu de 

la Mediterrània també, arreu del món. Ens necessitem sabent que la llibertat és no 

tenir por, però sent conscients que la por ha avançat, i que cal treballar-la per fer-la 

petita. Ens necessitem perspicaces sabent llegir els moviments de la resta d’actors 

polítics, sense altiveses, però segures. 

Tenim un país, uns Països, que han patit molt, amb unes classes dominants que 

rere projectes que enfilaven grans banderes, han robat molt, han mentit molt, i han 

utilitzat sistemàticament les institucions i els recursos de totes per beneficiar uns 

pocs. Això no ha passat només als nostres països, però no podem oblidar que això, 

i altres factors, han fet que no només hagi crescut molt el suport a l’exercici de 



l’autodeterminació i a la construcció d’una república independent, sinó que de la 

mateixa manera, hi hagi importants sectors populars que rebutgen aquesta mateixa 

idea: no és només que no haguem estat capaces d’explicar encara prou clarament 

que el nostre projecte de República és un projecte plural i coral, un projecte 

d’identitats compartides, complexes i polièdriques; també hi han intervingut la por a 

la incertesa, incentivada pel Poder en majúscules, una incertesa que és política, 

social i econòmica, però també sentimental; i alhora, el rebuig i la protesta contra 

un determinat sector de la classe dirigent local, i el seu model d’identitat nacional 

després d’un cicle de corrupcions i retallades. 

Crec que cal que ens escoltem molt més, cal que prestem molta més atenció, des 

del rigor i la sensibilitat, a l’empobriment continuat de la classe treballadora, i del 

nostre poble, aquest que des de fa tants segles s’ha format de gent que venia d’aquí 

i d’allà, de les dues ribes de la Mediterrània, i de terres endins. L’independentisme, 

el moviment per l’autodeterminació, necessita prestar molta més atenció a les 

necessitats reals de la gent, escoltar molt més. Només així assolirà la força 

necessària per superar totes les barreres que ens separen de poder exercir els 

nostres drets, les nostres sobiranies, i la nostra autodeterminació amb plenitud. 

Els judicis que començaran en pocs dies, són una d’aquestes barreres. Com ho són 

l’injust xantatge de la presó, i la descarnada amenaça contra aquells que també 

seran jutjats però que no tenen el mateix focus que els que estan a la presó o estem 

a l’exili. Com ho són les actuacions de l’extrema dreta, com ho son les renúncies i 

les pors. Davant d’aquestes barreres, i malgrat ens costi, haurem d’alçar-nos – 

cadascú des del seu lloc, cadascuna des de les nostres possibilitats- però alçar-nos 

per denunciar. Alçar-nos per construir.  

No ho sé, és com ho visc i com ho veig des d’aquí. Només vull que sapigueu que 

els nostres encerts – i les nostres errades - són també meves. I que tota acció 

política que emprenguem, ha de partir de les necessitats col-lectives, de la 

necessitat de reaccionar de forma col·lectiva i de la necessitat de construir de forma 

col·lectiva. Si tot el que fem, enlloc de partir de la nostra circumstància individual, 

es situa en el que voldríem que fos el nostre futur, no només estarem posant la vida 

al centre, sinó que començarem ja a viure la vida que val la pena ser viscuda. 

Molt sovint penso amb el que els indígenes de les comunitats zapatistes ens deien i 

de fet, m’ajuda a seguir aquí; “vayan ustedes a sus países y cuenten lo que han 

visto. Esa es la mejor manera de ayudarnos”. Els tinc presents quotidianament, 

perquè m’ajuda a seguir aquí. Expliquin perquè sóc en aquest país, denunciïn que 

l’estat espanyol respon amb repressió contra la voluntat d’autodeterminar-nos. Es 

la millor manera d’ajudar-nos. 

Cuideu-vos. 

Anna Gabriel 

Ginebra, 22 de gener de 2019 


