
Presentació 
Sóc una alumna de 2n de batxillerat, en modalitat de Ciències Socials, del 
centre Vedruna Balaguer. L’any passat vaig haver d’escollir el meu treball de 
recerca, i després d’una llarga temporada decidint com el volia enfocar, vaig 
acabar preguntant-me si vivim en un segle XXI masclista. El meu objectiu era 
enfocar-me en el masclisme d’avui en dia, d’una societat com la nostra. Una 
societat en què a primera vista sembla que s’ha aconseguit aquesta igualtat de 
gènere, però un cop entres en detall a estudiar-la t’adones que no. Per aquesta 
raó, vaig decidir agafar els temes on el masclisme es troba més amagat, com 
ara la música, la llengua catalana i castellana, Disney, la publicitat, els debats 
de televisió, etc. La meva intenció era analitzar com es trobava la noia en els 
aspectes esmentats, entre d’altres. En cap moment, amb l’excepció de les con-
clusions finals, no vaig oferir el meu punt de vista. En resum, el meu objectiu 
va ser posar de manera objectiva damunt de la taula els fets i les dades, perquè 
les altres persones fossin conscients del que hi ha i, a partir d’aquí, que cadas-
cú pogués formular la seva pròpia opinió personal sobre si vivim en un segle 
XXI masclista o no. 
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Metodologia 
El meu treball de recerca està format per una part teòrica i una part pràctica. Pri-
merament, vaig explicar el meu objectiu i vaig fer una petita introducció al tema i 
a l’origen del masclisme. Seguidament, vaig analitzar com es trobava la dona dins 
dels debats de televisió i als espais d’opinió dels mitjans de comunicació. Després 
d’això, vaig parlar del masclisme actual a la televisió, a la publicitat i a les llengües 
catalana i castellana. També vaig parlar del món de Disney, de com pot ser la nit 
d’una dona i de la religió cristiana. Finalment, vaig fer una explicació del concepte 
«micromasclisme». D’altra banda, i pel que fa a la part pràctica, vaig dur a terme una 
enquesta, una entrevista on demanava opinions i exemples d’experiències, un vídeo 
elaborat per mi mateixa i una portada d’un diari. 

Cos del treball 
En la introducció, parlo del masclisme en el món occidental, aquell masclisme més 
subtil, encobert i discret. Aquell masclisme que ens toca a tots, només cal que una 
dona es pregunti «T’has sentit mai ofesa davant d’un home?». 
El masclisme en els debats de televisió, on predominen els homes en totes les edats. A 
més a més, el percentatge d’homes augmenta a mesura que incrementa la seva edat, 
ja que es valora l’experiència i el coneixement, mentre que el percentatge de dones 
augmenta a mesura que decreix la seva edat, ja que es valora la joventut, la bellesa. 
Seguidament, vaig treballar el masclisme en els espais d’opinió dels mitjans de comu-
nicació, on en el millor dels casos, 8TV, les dones representen un 36 % enfront d’un 
64% d’homes. 
Respecte als programes de televisió, vaig analitzar com es trobava la dona en dos 
grans programes de televisió que havien sigut denunciats com a masclistes. D’una 
banda, vaig escollir «La que se avecina», ja que té un gran èxit a Catalunya, i d’altra 
banda «Merlí», ja que va tenir una gran audiència dins de Catalunya. 
En l’àmbit de la publicitat, vaig parlar de la «cosificació» de la noia, vista com un ob-
jecte que atreu l’atenció de l’home. Seguidament, vaig analitzar 6 anuncis i la marca 
Suitsupply, veritablement molt masclista. 
A la part de la llengua catalana, vaig treballar el fenomen tan assumit d’utilitzar el masculí 
per designar un grup d’individus on hi ha persones dels dos gèneres (‘els nens’, quan també 
hi ha nenes). A més a més, vaig aportar diferents mètodes per incloure els dos gèneres. 
Pel que fa a la llengua castellana, vaig parlar d’unes definicions masclistes dins la 
Real Academia Española i la composició d’aquesta institució. També vaig tocar un 
apartat que s’anomenava «Un masculí positiu i un femení negatiu», pel mal ús que 
fem sovint del femení. Per exemple, ‘ligero’ significa «que pesa poco», mentre que 
‘ligera’ pot fer referència a «prostituta».  



A l’apartat de la música, vaig treballar 6 cançons que podien ofendre la dona, tant 
amb el seu videoclip com amb el seu missatge. Les cançons són «Loyal», «Animals», 
«Wiggle», «Blurred lines», «Rude» i «La muda». 
En el món de Disney, vaig analitzar les pel·lícules La Bella i la Bèstia, Blancaneus i 
La Sirenita. 
Quant a l’apartat de com pot ser la nit d’una dona, vaig parlar dels eslògans comuns 
a les discoteques («Entrada gratis per a les noies fins a la 1!»), de la por que tenen 
moltes noies i dones de tornar soles a casa i dels cartells de discoteques que poden 
menysprear  la dona. 
De la religió cristiana, vaig analitzar el seu origen, amb Adam i Eva, i Eva cometent 
el pecat; els enunciats masclistes que es poden trobar a la Bíblia i com es troba la 
dona dins l’Església. 
Finalment, vaig parlar dels micromasclismes, que són situacions masclistes de bai-
xa intensitat, quotidianes i assumides. Com, per exemple, que en una reunió de tre-
ball hi hagi una dona parlant i els homes, en lloc d’escoltar-la, li mirin l’escot. 
Dins la part pràctica, vaig dur a terme quatre treballs. 
En primer lloc, vaig fer una enquesta de 19 preguntes que vaig aconseguir difondre a 
259 persones. Els resultats de l’enquesta van ser clars: vivim en un segle XXI masclista. 
La segona part de la pràctica va consistir a agafar un vídeo on s’expliquen diferents 
circumstàncies que han de viure les dones avui en dia (https://www.youtube.com/
watch?v=WVRKdakH6fw). Aleshores, el vaig difondre a diverses noies i els vaig 
demanar que el miressin, em donessin una breu opinió personal i m’expliquessin si 
mai havien viscut res semblant. 
Seguidament, vaig elaborar un vídeo que resumia el meu treball de recerca amb 
l’ajuda dels alumnes de 3r de primària de l’Escola Àngel Guimerà de Balaguer. Pri-
merament vaig elaborar el discurs, després vaig anar a gravar els nens i les nenes i, 
finalment, el vaig editar. 
Per acabar, vaig crear una portada de diari amb alguns trets del masclisme que es 
pot trobar avui en dia, amb la finalitat de donar-hi importància, i per aquesta raó 
vaig fer que fos portada de diari aquest masclisme que sovint no es té ni en compte.  

Conclusions 
La pregunta del meu treball és si vivim en un segle XXI masclista. Vivim en un se-
gle XXI masclista, sí, i tant. Però aquest masclisme no només es pot veure en totes 
les dones i noies que són maltractades, sinó que també es pot trobar en els àmbits 
que vaig analitzar jo en el meu treball, entre molts d’altres. 
Abans de començar el meu treball, ja estava convençuda que el masclisme no havia 
desaparegut, ni molt menys. Només calia escoltar alguna conversa entre els meus 



companys de classe o tornar sola a casa i haver de sentir depèn de quin comentari 
que et llança algun noi, i de veritat t’ofèn. 
A part d’això, he descobert moltes altres coses que no sabia. He comprovat que hi 
ha masclisme en tot el que m’envolta a mi i a totes les persones. El que passa és que 
quan ens trobem davant d’aquest masclisme més discret i amagat, o bé pronunciem 
un «no passa res», perquè no ens influeix de manera directa, o bé ho veiem normal, 
perquè hem estat educats d’aquesta manera. 
He après que s’ha d’analitzar ben bé el que t’envolta, ja sigui un anunci, una sèrie 
de televisió o un videoclip. Sóc conscient que estem acostumats a veure noies i més 
noies que segueixen els estereotips actuals de bellesa i surten mig despullades per 
tots els mitjans de comunicació; no obstant això, després d’haver fet aquest treball 
considero que s’ha d’analitzar i estudiar bé quin és el missatge que s’envia: si s’està 
utilitzant la dona per vendre un objecte, si es menysprea la dona en algun moment... 
Per exemple, pot ser que aquella cançó tingui un ritme que t’agrada i el cantant 
tingui una veu molt bonica, i bé, al videoclip hi surten tres noies mig despullades 
però, és clar, és una imatge de les més normals d’avui en dia. El meu treball m’ha 
fet entendre que m’he de parar un moment a interpretar el missatge de la cançó i el 
videoclip, a estudiar-ne la lletra i a entendre els gestos i els moviments dels actors. 
Només aleshores seré conscient que es tracta d’una cançó masclista que diu enun-
ciats tan fastigosos com «Vostè és la prostituta més calenta en aquest lloc» o «Et 
donaré alguna cosa prou gran per partir-te el cul en dos». 
En resum, vivim en un segle XXI masclista ja sigui perquè encara avui en dia moren 
dones assassinades pels seus homes o perquè aquell noi s’enfada perquè la seva pa-
rella porta unes faldilles que ell considera que són massa curtes. Així doncs, mentre 
s’utilitzi la noia en els anuncis per vendre objectes, aquestes opinin molt menys en 
els mitjans de comunicació que els homes, hi hagi noies que tinguin por de tornar 
soles a casa, surtin cançons amb lletres totalment ofensives per a la dona, es digui 
«bon dia nens» en una classe on també hi ha nenes, o hi hagi un assetjament sexual 
insuportable, hi haurà masclisme; més o menys important, però hi serà. 
Per acabar amb aquest masclisme, tot i que sóc conscient que perdurarà durant 
molt de temps, vull dir que s’ha de donar importància tant a un home que maltracta 
la seva dona com a un cartell de la discoteca on surt una noia menjant un plàtan. 
A fi que entengueu la meva posició, vull que us imagineu una piràmide: a la base 
hi ha les situacions masclistes més greus, com poden ser la violació o l’assassinat 
d’una noia; al mig hi ha els maltractaments psicològics, les definicions castellanes 
masclistes del diccionari, una religió cristiana que no deixa que les dones ocupin 
els alts càrrecs, entre molts altres aspectes i situacions, fins a arribar als micromas-
clismes, que són mostres d’aquest però de baixa intensitat. La meva filosofia és que 
el masclisme desapareixerà quan s’aconsegueixi eliminar tota la piràmide sencera, 



començant per la base i els fets més greus, fins a arribar als detalls que considerem 
més insignificants. Per aquesta raó és molt important ser conscients de tot el que 
ens envolta, tal com he fet jo en el meu treball de recerca. 
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