
Presentació
La bellesa és un aspecte transcendental en l’existència de l’ésser humà. Són els 
humans mateixos els que li han concedit la rellevància que té en les nostres vides, 
mitjançant la forta fixació que tenim en l’aparença física i les característiques físi-
ques. Aquest treball de recerca estudia el concepte de bellesa al llarg de la història 
i mostra, d’una banda, com es difonen els cànons de bellesa en la societat i, de 
l’altra, exposa les conseqüències negatives que comporten aquests cànons, com 
ara l’alteració de l’autopercepció o els trastorns alimentaris. 
En aquest treball s’estudia part de la població jove i adolescent per veure quina és 
la seva opinió sobre aquest tema i també per observar quin és el grau de rellevàn-
cia que es dona avui en dia a l’aspecte físic. Les principals conclusions mostren 
que realment som conscients de les repercussions negatives que té el cànon sobre 
nosaltres, però, així i tot, no arribem a comprendre per què l’obsessió amb el físic 
arriba a estar tan interioritzada que s’ha convertit en un aspecte crucial de les 
nostres vides i en una causa del nostre propi malestar.

Metodologia
Per dur a terme aquest treball primerament vaig plantejar-me com ens afecta la 
imatge femenina que tenim idealitzada, és a dir, de quina manera repercuteix en les 
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dones arreu del món i en la forma com es veuen a elles mateixes. Així doncs, vaig 
realitzar un estudi bibliogràfic per aprofundir els meus coneixements respecte a 
aquest tema i aconseguir trobar una relació entre l’existència dels cànons de bellesa 
i l’aparició dels trastorns alimentaris com a conseqüència d’aquests cànons, com 
s’observa en el cos del treball.
Finalitzat el marc teòric d’aquest treball, vaig realitzar una enquesta als joves i adoles-
cents del meu entorn d’entre 12 i 23 anys per comprovar algunes de les meves hipò-
tesis i així concloure la recerca. Aquest estudi en el medi social m’ha permès recollir 
dades reals d’una població d’estudi i aplicar la teoria del treball a l’entorn, extraient-ne 
diverses conclusions força interessants.



Cos del treball
El concepte de bellesa és entès de forma diferent per cadascú, ja que considerem la 
bellesa des de l’experiència subjectiva; així doncs, el que per a algú pot ser conside-
rat lleig, per a algú altre pot ser just tot el contrari. La bellesa també és un concepte 
sotmès a un continu procés de transformació, que ha anat variant al llarg de la his-
tòria i les diferents cultures. En aquest treball he realitzat un seguiment dels cànons 
de bellesa al llarg de les diferents èpoques històriques, des de la prehistòria, amb 
la coneguda figura de la Venus de Willendorf, fins a l’actualitat, passant per Egipte, 
l’antiga Grècia, el Renaixement, el Barroc i, finalment, fent un recorregut una mica 
més detallat dels cànons estètics durant les dècades del segle xx, fent referència a 
les icones més destacades de cada moment, les quals han anat marcant aquestes 
tendències. Alguns exemples són Marylin Monroe o Farrah Fawcett.
A banda, he explicat el paper de les xarxes socials i els mitjans de comunicació, 
que són els encarregats de difondre arreu les imatges de cossos «perfectes» que 
faciliten que caiguem en la comparació. Les crítiques i la palpació de defectes en-
vers el nostre propi cos comencen llavors a sorgir, de manera que ens autoavaluem 
negativament i tendim a crear una distorsió de la nostra imatge corporal, és a dir, 
percebem el nostre cos de forma alterada, no com és en realitat. Aquesta alteració 
en la percepció de la imatge pot acabar provocant una greu insatisfacció corporal i 
problemes d’autoestima, que poden acabar desencadenant trastorns de la conducta 
alimentària. Els Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) són trastorns psico-
lògics greus que es caracteritzen per una conducta alterada davant de la ingesta 
alimentària o l’aparició de conductes per controlar el pes. La persona afectada mos-
tra una forta obsessió o preocupació pel seu pes, la imatge corporal i l’alimentació. 
Aquests trastorns comporten conseqüències tant per a la salut física com per a la 
salut psicològica i emocional de les persones afectades i de les seves famílies, i en 
alguns casos fins i tot poden arribar a provocar la mort. La població amb més risc 
de patir un TCA es considera que són les dones adolescents d’entre 12 i 18 anys, i els 
tipus de TCA més habituals són l’anorèxia i la bulímia nerviosa. En aquest treball 
exposo les principals característiques d’aquests trastorns i les seves conseqüències.

Conclusions
Un cop acabat aquest treball he estat capaç de veure la importància i la implicació 
que té el concepte de la bellesa dins de la nostra societat. Abans de realitzar el tre-
ball no era coneixedora de tot el que suposa el món de l’estètica i l’impacte que té 
per a la figura femenina, però ara en soc molt més conscient i he de dir que no em 
sorprèn tant com esperava.
La motivació principal de la recerca era respondre a per què s’atribueix tanta impor-
tància al cos de la dona en la nostra societat. Aquesta pregunta ha estat impossible 



de respondre perquè veritablement no sabem en quin moment concret es va comen-
çar a parar atenció a la figura femenina i es van començar a imposar unes certes 
exigències amb les quals havia de complir. Des de temps molt antics ja s’estudiava 
la imatge corporal de la dona i, per tant, no s’ha arribat mai a deslliurar d’aquests 
patrons socioculturals de bellesa al llarg de la història. El que sí que he pogut com-
provar han estat les repercussions que els cànons estètics tenen sobre nosaltres. Els 
humans ens guiem pels comentaris dels altres perquè, al fi i a la cap, necessitem ser 
acceptats per la resta. L’ideal de bellesa és difós pels mitjans de comunicació i les 
xarxes socials, fent que arribi als nostres ulls i comencin els dubtes i les compara-
cions: hauria de ser més alta?, més prima?, les marques que tinc són normals?, seria 
acceptada pels altres amb més facilitat si no fos com soc realment?
Aquestes preguntes generen frustració i ens poden arribar a produir grans pro-
blemes d’autoestima i profunda insatisfacció. No estem satisfets amb el nostre 
cos, sinó que volem ser d’una determinada manera que ha estat acreditada com a 
perfecta, però no se sap ben bé per què. Aquestes dures exigències poden conduir 
als trastorns de la conducta alimentària, que es caracteritzen per la distorsió de 
la imatge corporal i per una excessiva exigència amb un mateix. Així doncs, amb 
aquesta recerca s’ha pogut arribar a la conclusió que els patrons de bellesa esta-
blerts actualment condueixen als TCA, tot i no ser-ne l’única causa.
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