
Presentació
La fotografia és la meva gran passió. M’agrada tot el que m’aporta, com és capaç de 
donar carta blanca a la meva imaginació, tot el que sóc capaç de fer amb una càme-
ra entre les mans i la sensació que tinc de sentir-me orgullosa d’una foto que he fet; 
es podria dir que em serveix de teràpia. 
Per altra banda, el paper que té la publicitat en la nostra societat també desperta 
molta curiositat en mi. Quines tècniques utilitza i quin és el vertader poder que té 
sobre la nostra conducta i les nostres decisions, són preguntes que sempre m’he 
plantejat. Abans de començar a treballar en aquest projecte, era conscient que el 
sexisme i el masclisme són dos factors que estan molt presents en la publicitat que 
estem acostumats a veure dia a dia. Personalment, crec que, avui dia, acabar amb el 
masclisme, no només en l’àmbit de la publicitat, sinó en tots els àmbits en els quals 
aquest afecta, és quelcom molt necessari per tal d’aconseguir una igualtat entre els 
dos sexes. 
Des d’un principi tenia clar que el meu treball de recerca tindria a veure amb la fo-
tografia. Em van passar moltes idees pel cap, com, per exemple, la fotografia en perí-
odes de guerra, el fotoperiodisme o la fotografia artística. Però després de donar-hi 
moltes voltes, vaig pensar que fer-lo sobre el sexisme en la fotografia publicitària 
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seria una molt bona idea ja que em permetria poder treballar i conèixer aquests tres 
aspectes que tant m’interessen.
Per tant, el meu treball de recerca tractarà aquests tres temes de manera molt de-
tallada i, a partir de la informació extreta, els relacionaré entre ells. Finalment, a la 
meva part practica, els fusionaré amb l’objectiu d’elaborar dues fotografies publici-
tàries: una d’una campanya sexista i una d’una altra de no sexista.

Metodologia
Per tal de dur a terme el meu treball, m’he basat en informació que he trobat per In-
ternet (pàgines web, articles, treballs de camp, presentacions, etc.). També he cercat 
informació en llibres de la biblioteca i de l’Institut Català de la Dona. I, per acabar, 
m’he basat en informació que alguns coneguts m’han donat. 
En ell us parlaré sobre la fotografia i la imatge de manera general, i també de la 
publicitat. Més endavant faré referència a la publicitat sexista, fent un petit resum 
sobre l’evolució del paper de la dona en la publicitat.
Com a part pràctica, analitzaré un exemple de fotografia publicitària sexista i un 
altre de fotografia publicitària no sexista, aplicant els coneixements que he adquirit 
gràcies a la part teòrica. Seguidament elaboraré la fotografia d’un anunci sexista i 
d’un anunci no sexista.

Cos del treball
Per a molts experts la fotografia no és només la ciència de capturar imatges dura-
dores, per a ells es tracta d’un art; l’art de plasmar i congelar cada moment de forma 
efímera i, a la vegada, interpretada per la nostra ment. 
Tenint en compte que l’objectiu de la fotografia és aprendre a controlar la llum, 
aquests tres elements són bàsics i trobar l’equilibri entre ells és indispensable:
—Obertura del diafragma: Controla la quantitat de llum que entra a través de la cà-
mera i també allò que està enfocant, és a dir, la profunditat de camp. Es representa 
amb el nombre f, com més baix sigui aquest nombre més obert estarà el diafragma; 
per tant, hi entrarà més llum, és quan aconseguim l’efecte retrat (el subjecte està 
molt nítid mentre que el fons està molt desenfocat). I, al contrari, com menys llum 
entri podrem enfocar a una distància superior.
—Velocitat d’obturació: És el temps durant el qual deixem passar la llum a través 
de la càmera.  Com més ràpid sigui el moviment, menys llum deixarem entrar i, per 
tant, més fàcil serà congelar el moviment, però més fosca serà la imatge. Com més 
lent sigui el moviment de l’obturador, més llum hi entrarà i la imatge apareixerà en 
moviment. A la càmera es mostra en fraccions de segon (ex. 1/125)



—Sensibilitat ISO: La sensibilitat del sensor davant la llum. Com més elevat sigui el 
nombre ISO, serà més sensible a la llum, però això provocarà que en la imatge hi apa-
regui més granet i tindrà menys definició, perfecte per a fotografies de nit. I al revés.
Entenem la publicitat com una eina de comunicació massiva, que s’utilitza amb 
l’objectiu d’informar, persuadir i/o influir en el comportament dels consumidors per 
tal que aquests consumeixin el producte o servei en qüestió.
Principalment, la publicitat té dues funcions bàsiques: informar de les característi-
ques d’un determinat producte o servei i intentar persuadir el receptor de la qualitat 
del bé amb l’objectiu que finalment el compri.
Quan es parla de l’ètica de la publicitat, s’està fent referència a aquells valors i con-
travalors que inculca la publicitat en la nostra societat, com la violència, el sexe o el 
racisme, centrant-nos en el costat negatiu de l’ètica de la publicitat. Per altra banda, 
centrant-nos en el costat bo d’aquesta, trobaríem la igualtat o la solidaritat. Cal tenir 
en compte que la publicitat és una eina que influeix en gran mesura en el compor-
tament de cada un de nosaltres. 
En el moment en què la publicitat intenta captar l’atenció del consumidor, entra en 
joc el paper de la dona. Absent en uns casos, estereotipada en d’altres, o utilitzada 
com a simple objecte decoratiu o com a reclam sexual, la imatge de la dona està 



relacionada amb certs rols que potencien i intenten mostrar una situació que no es 
correspon, en la majoria dels casos, amb la seva realitat social i/o laboral.
La fotografia publicitària és aquell tipus de fotografia que ha estat creada amb el 
principal objectiu d’anunciar, donar a conèixer i vendre un producte. La seva única 
intenció és la de mostrar allò que l’anunciant vol vendre, i donar a conèixer, a través 
de masses, aquest producte o servei. Amb el pas dels anys, la fotografia publicitària 
s’ha acabat convertint en la base més important en les campanyes publicitàries.
A l’hora d’elaborar les fotografies publicitàries de les dues campanyes, he tingut 
presents tots aquests elements i la teoria explicada recentment, per tal d’aconseguir 
un resultat molt més lògic, creïble i que tingués un bon resultat respecte «als consu-
midors». Al final d’aquest resum mostraré les dues imatges.

Conclusions
Amb aquest treball he aconseguit comprovar el que creia vertader, que actualment 
el sexisme es troba molt present en la publicitat. Una gran quantitat d’anuncis als 
quals estem exposats consten d’un contingut sexista ja que atorguen un paper de-
nigrant a la dona, o simplement inferior al de l’home. També he pogut descobrir que 



a mesura que han passat els anys, i a mesura que la societat ha anat canviant de 
mentalitat, el paper de la dona en la publicitat ha passat de ser el de «mestressa de 
casa» a ser el d’objecte o element eròtic, tot i que, en els últims anys, han començat 
a sorgir campanyes publicitàries que intenten trencar amb aquestes convencions 
tan tradicionals, cosa que mostra un possible canvi en aquest àmbit. També cal des-
tacar que el sexisme en la publicitat pot arribar a manipular d’una manera molt sig-
nificativa el consumidor, ja que és només quan aquest mostra trets completament 
denigrants que ens n’adonem; si no es podria dir que passa vist de manera neutral, 
malgrat que els contravalors que ens inculca segueixen tenint un contingut sexista.
Per altra banda, una de les conclusions que he extret d’aquest treball és que la fotografia 
és un element molt important en la publicitat, ja que aquesta es troba present en molts 
mitjans de masses, com ara la premsa (diaris i revistes), Internet o el medi exterior. 
De cara a la part pràctica, com a conclusió, puc dir que el missatge de la campanya 
publicitària sexista ha estat captat amb èxit, mentre que el de la campanya publici-
tària no sexista, no tant. Per arribar a aquesta conclusió, vaig enviar les dues foto-
grafies a través d’una enquesta via correu electrònic a quinze persones a les quals 
se’ls demanava què opinaven de l’anunci i el que intentava transmetre, i si creien 
que era sexista o no.
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