
Presentació
El món de la bellesa està present a tot arreu, dins les nostres vides i amagat en 
cada petit detall. Des de ben petita m’ha interessat l’estètica i el beauty world, 
totes les tècniques emprades en les models, les cantants i totes aquelles perso-
nes destinades a mostrar públicament el criteri social de bellesa. Degut a aquest 
interès vaig decidir orientar el meu treball de recerca en aquest àmbit, relaci-
onant l’art del maquillatge i la bellesa amb la societat, establint una connexió 
estreta entre aquests dos conceptes, els quals tenen una gran unió i vinculació 
dins del món actual i són els principals condicionants del que és considerat bell. 
En aquest treball es troba una comprensió àmplia del concepte concebut com 
a bellesa física i corporal, centrant-la concretament en de l’àmbit social i co-
munitari. No s’ha tractat el cos de la dona com un objecte, sinó que s’ha buscat 
una connexió amb la ment, un element fonamental en relació amb problemes 
greus d’autoestima, angoixa a tenir un cos diferent del que la societat dictamina, 
etc. Aquesta preocupació repetitiva que tenen moltes dones i noies ha sigut la 
branca inicial del treball, i s’ha examinat acuradament d’on sorgeix, com poden 
afectar els comentaris sobre el físic i la gran distorsió que poden originar. La hi-
pòtesi inicial és resoldre la pregunta del títol: «Ens maquillem perquè ens agrada 
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o per agradar a la societat?», de forma que tota la recerca feta s’ha construït 
partint d’aquesta qüestió.
Per altra banda, he volgut estudiar una part més concreta de la bellesa, el ma-
quillatge, el qual també ha marcat bastant aquesta noció, definint-la i desenvo-
lupant certes dificultats per a l’estima personal. S’han exposat casos reals de 
persones amb sentiments d’addicció o rebuig cap al maquillatge, i també s’ha 
investigat el perquè del maquillatge en la dona i com tenir coneixement de si es 
té una addicció a la cosmètica. Paral·lelament, es fa una explicació sobre la part 



pràctica del treball de recerca, un llibre interactiu que he redactat, dissenyat i 
escrit per ajudar les lectores femenines a estimar-se a si mateixes, fent cas omís 
dels cànons de bellesa i la pressió. Un cop acabat, ha sigut analitzat i aprovat pel 
meu padrí, llicenciat a la Facultat de Psicologia de Barcelona amb més de vint 
anys d’experiència en la teràpia i el tractament del sistema emocional. Final-
ment, també s’ha generat un formulari per observar la influència dels cànons de 
bellesa en el món del maquillatge i cercar l’opinió actual sobre l’art de l’estètica. 

Metodologia
La metodologia utilitzada per realitzar el treball ha sigut principalment una part teòrica, 
orientada cap a una comprensió general de la bellesa i una part més concreta sobre el 
maquillatge. Els recursos emprats per poder fer la part teòrica han sigut diverses tesis 
universitàries i. en segons quins apartats, l’ús de pàgines web d’internet i articles. Pel 
que fa a les parts pràctiques, en el cas del formulari s’ha fet una selecció sobre qües-
tions actuals del maquillatge per ser preguntades als diversos usuaris, i en el cas del 
llibre ha sigut redactat i confeccionat a través dels continguts i els coneixements adqui-
rits a través de la part teòrica i tot el marc d’informació cercat que comprèn la pressió 
estètica i els cànons de bellesa actuals.

Cos del treball
Com s’ha explicat anteriorment, aquest treball té dues parts fonamentals. D’una banda, 
la part teòrica, la qual inclou una àmplia investigació i estudi sobre la pressió estètica i 
tots aquells mitjans que la desenvolupen actualment. Aquest concepte ha sigut de relle-
vant importància perquè és el principal condicionant dels disgustos, l’estrès i l’angoixa 
que pateixen milions de persones en no assemblar-se als cànons físics publicitaris, els 
quals també han sigut detingudament analitzats i exposats, i que en la seva gran majo-
ria són completament editats i modelats pels directors d’art i les grans indústries. A més 
a més, també es relaciona la pressió estètica amb aquelles joguines que són emprades 
per les nenes, com ara les Bratz i les Barbies, nines mundialment reconegudes per divul-
gar la moda i la bellesa, però també culpables de les víctimes infantils de pressió estè-
tica. A part de les joguines, també s’han estudiat amb precisió els concursos de bellesa 
infantils, grans promotors dels cànons de bellesa socials. 
Pel que fa a la cosmètica, s’ha fet una breu anàlisi sobre la història del maquillat-
ge, analitzant els cànons de quatre èpoques diferents: el Japó i les geishas, l’Antic 
Egipte, l’Edat Mitjana i el Barroc, unida també a la resposta sobre la pregunta de per 
què la dona necessita maquillar-se. El maquillatge també ha sigut tractat i enfocat 
des d’un punt de vista addictiu, ja que el món de la cosmètica pot ser interessant 
i màgic fins que trenca l’harmonia de la nostra autoestima i ens pot fer derivar 
a greus malalties mentals, com ara la depressió i l’ansietat. En aquest punt s’ha 



explorat la dismòrfia, un trastorn de salut mental caracteritzat per l’obsessió de 
defectes ínfims, que pot estar perfectament relacionada amb el maquillatge, ja que 
pot promoure una por severa al rostre natural, sense cosmètica, i sentir admiració 
únicament pels rostres amb grans quantitats de maquillatge i desnormalitzar tots 
aquells elements naturals que tots tenim, com ara els porus dilatats, les arrugues i 
els grans. Aquests efectes negatius que poden ser provocats per un mal ús del ma-
quillatge s’han contemplat en icones realment famoses, com ara Lizzo, Alicia Keys i 
Frances McDormand, totes tres mencionades en el treball i amb un petit estudi so-
bre cadascun dels seus casos d’addicció i relació amb la cosmètica i el beauty. 
D’altra banda, la part pràctica ha sigut dividida en dues parts. En primer lloc, vaig voler 
enfocar-me en la pressió estètica i la seva connexió amb l’autoestima cap a un mateix, 
i d’aquesta unió va sorgir Mandy, un llibre interactiu que ha sigut dissenyat per ajudar 
a estimar el físic de l’usuari en els pròxims trenta dies. Cada pàgina correspon a un dia 
diferent, de forma que a cada pàgina hi haurà un nou repte per assolir en relació amb 
l’autoestima i l’acceptació d’un mateix. La intenció de Mandy és que el lector descobrei-
xi que la pressió estètica i els cossos «perfectes» són productes irreals creats per la soci-
etat, de tal manera que s’adoni que tots els cossos són vàlids i no ha de sentir cap rebuig 
pel seu. Tot seguit he elaborat un formulari emprant Google Formularis, ajudant-me 
especialment de la secció teòrica del maquillatge, exposant diverses preguntes sobre 
l’ús del maquillatge actualment, la seva relació amb la dona i com pot veure’s afectat a 
causa de la severa influència de la pressió estètica. 

Conclusions
Gràcies a la investigació i el coneixement assolit durant aquest treball de recerca, 
s’ha pogut trobar resposta a la hipòtesi principal del treball, encara que s’hagin tre-
ballat altres continguts més globals. La resposta que es volia trobar a la pregunta 
de: «Ens maquillem perquè ens agrada o per agradar a la societat?» ha sigut extreta 
de tot aquesta anàlisi prèvia. 
En primer lloc, es pot concloure que la preocupació constant i l’angoixa de ser perfectes 
físicament ve donada per la publicitat i la societat, els principals culpables d’aquest es-
très i que diàriament ens pressionen a tenir un rostre que incorrectament és anomenat 
bonic: llis, sense grans, sense greix, sense suor, etc. Fins i tot, amb la resposta a la pre-
gunta per les persones que es maquillen diàriament s’ha pogut demostrar que la bellesa 
i l’amor cap a la naturalitat no es troba tan amagat com sovint es pensa, ja que al cap i a 
la fi l’atractiu creat pel maquillatge no reflecteix el nostre rostre real, encara que pot ser 
un factor que augmenti l’amor personal però sempre mantenint-nos a l’aguait, perquè si 
se’n fa un ús excessiu o inadequat aquest pot crear addicció. 
En segon lloc, es defineix que els cànons de bellesa actuals i tota la falsedat ama-
gada darrere d’aquests també són grans impulsors del rebuig cap a cada cos que no 



entri dins la franja que marquen. Amb els resultats del formulari es verifica que les 
inseguretats venen donades per la societat, la qual és una gran precursora d’aquests 
estàndards, que persegueixen especialment les dones des de ben petites. Certa-
ment, aquestes normes socials són molt poc realistes i només sorgeixen en cossos 
molt determinats o en una barreja genètica, a part que hi ha molta més diversitat 
de la que es pensa, encara que socialment tractin de fer-nos creure que no és així. 
La realitat és ben diferent de com la planteja la societat i el gran esforç que fa per 
evitar que ens sentim a gust amb la nostra proporcionalitat física. 
Com a conclusió final, amb l’aprenentatge obtingut i els resultats del formulari, la 
resposta cap a la pregunta global del treball de recerca és que hi ha una pressió 
estètica constant que vol caure amb molt de pes sobre les persones, i està a la nos-
tra mà acollir-la i deixar que tots els seus ideals negatius s’apoderin del nostre pen-
sament o rebutjar-la i que no afecti la nostra felicitat i la nostra manera de viure. 
Alguns dels casos explicitats durant la recerca, com el d’Alicia Keys, entre d’altres, 
demostren que aquesta pressió pot passar de ser una obsessió a ser ignorada com-
pletament. De fet, tampoc es vol concloure que utilitzar cosmètics sigui erroni; sim-
plement, cal que s’utilitzin sempre des de la consciència que es fa perquè l’usuari ho 
vol fer, mai per voler acontentar uns estàndards de bellesa mal construïts. Tanma-
teix, tots som diferents i cadascú és únic, i al mateix temps que hi ha gent que no 
vol sortir del cànon marcat, una altra part prefereix acceptar-se i buscar la felicitat 
sense regir-se pel marc estipulat. Es conclou l’afirmació anterior i s’anima de tot cor 
a trencar els cànons nocius i promoure la bellesa de la diferència. 
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