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Al tractar el concepte “gènere” es 
desplega tota la complexitat de la 
diversitat sexual i les identitats de 
gènere, així com les discriminaci-
ons i violències que comporten.  
 
El gènere no és una realitat física 

sinó una construcció social que de-
termina una sèrie de rols. Aquest 
número especial va de desmuntar 
el gènere. És un tema que us pot 
interessar més o menys, però, sen-
to dir-vos-ho, ens travessa a tots. 
En una societat binària i normati-

va, ser home o dona definirà el 

nostre futur i el que s’espera de 
nosaltres; i els que no compleixen 
amb aquests rols socials són expo-
sats i sorgeixen els ‘puta’ i els 
‘maricón‘ de torn. Si un noi camina 
d’una altra manera, balla, plora o 
es vol posar un vestit, la societat 
no ho entendrà. I això no el con-
verteix en transsexual o homosexu-
al, encara que ho sigui.  
 
La filòsofa nord-americana Judith 
Butler, autora de la Teoria del 

Gènere, que molts hem conegut 
gràcies a la sèrie Merlí, sosté que 
el gènere “s’apropia de la vida de 

les persones” de manera malaltissa 
i que per veure quines són real-
ment les diversitats s’ha de mirar a 
“allò que somies, el que desitges 
però no exterioritzes per por al 
rebuig”. I és que la societat està 

feta de normes, però quina és la 
frontera entre un noi i una noia? I 
qui l’ha dibuixada? I per què la se-
guim? Seguim aquestes normes per 
por, però ningú no compleix l’ideal 

al 100% i això està bé!  
 
I davant de les violències i discri-

minacions, què hi pot fer l’educa-
ció? Les escoles eduquen com cal 
en diversitat de gènere? És cert 
que manca perspectiva en molts 
centres, però també n’hi ha molts 
d’altres que lluiten per formar-se. 
Tanmateix, la iniciativa ha de ve-

nir dels mateixos joves; els adoles-
cents han tenir una actitud més 
positiva i empoderadora. Tots, 
alumnes, docents i famílies, ens 
toca repensar de zero tots els este-
reotips que hi ha i tenim el deure 
de fer que s’acabi la discriminació. 

Per què existeix l’homofòbia o la 

transfòbia? Perquè hi ha gent que 
sent que discriminant els que no 
compleixen el que es considera 
normal, natural o normatiu defen-
sen la seva heterosexualitat nor-
mativa. Però són els rols de gènere 
els que no són naturals, la clau és 
“sentir-nos còmodes amb el nostre 
gènere i orientació sexual, encaixi 
o no en les etiquetes establertes”, 
assegura Butler. Perquè només així 
“serem feliços”. 
 

A les portes de la tercera dècada 
del segle XXI, els rols de gènere ja 
haurien d’haver caducat.  

REGÈNEREM-NOS 
EDITORIAL 

NÚMERO ESPECIAL “CAMINEM JUNTES!” 
Vegeu el vídeo del DENIP: https://youtu.be/5yheYVL_Vi0 

P;C 
PUNT I COMA 

REVISTA DE SECUNDÀRIA 
ESCOLA PIA SARRIÀ-CALASSANÇ  

El gènere “s’apropia de la vida 

de les persones” de manera 

malaltissa. 

El gènere no és una realitat física 

sinó una construcció social que 

determina una sèrie de rols. 

Imatge realitzada per Isabel Henriques 
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“Les noies de rosa i els nois de blau”. Aquesta és 
una llei no escrita que des de petits regeix les 
decisions de la majoria de famílies a l’hora de 
triar la roba, el material escolar, les joguines... 
Des de ben petits se’ns inculca que nois i noies 
som diferents.  
 

“Les noies amb faldilla i els nois amb pantaló”. 
Encara hi ha moltes escoles que segreguen amb 
els uniformes. De fet, la diferència en les bates 

(per la forma i el to de blau) també és un ele-
ment que marca una diferència entre sexes. Per 
què no portar tots la mateixa bata?  
 
La diferenciació del gènere per la forma de ves-
tir és un estereotip que portem arrossegant des 
de fa segles. Ho fem per costum, per tradició...  
 
Els nens i les nenes han de vestir amb els colors i 

la roba que els correspon, han de jugar amb les 
joguines que els correspon i han d’actuar de la 
forma que els correspon. Perquè sempre s’ha 
fet? Perquè és la tradició? Perquè és costum? 
Absurd. 

Els alumnes de Cultura Audiovisual han elaborat espots no sexistes per parti-

cipar al concurs (RE)IMAGINA’T organitzar per l’Observatori de la Dona 

Hi ha gent que no es conforma amb aquestes pautes tra-
dicionals; però aquest inconformisme no és nou, ve de 
lluny. A mitjans del segle passat les dones ja havien po-
sat de moda els pantalons femenins, una tendència que 
va coincidir amb la segona onada feminista. En aquest 
sentit, cal destacar la figura de Coco Chanel, que va tro-
bar absurds els clixés de moda femenins i va decidir sal-

tar-se “la norma”. 
 
Cap peça de roba és exclusiva per a un dels gèneres. No 
hi ha cap llei que digui que els homes no poden portar 
faldilles o que les dones no es puguin posar una america-
na “d’home”. Som nosaltres els que reforcem aquestes 
tendències i som nosaltres els que les podem canviar.  
 
No importa si un noi vol vestir amb roba “femenina” o 
viceversa. No importa si ell o ella compra la roba a la 
secció “contrària”. No importa si vol jugar amb joguines 
que “no són per a ell o per a ella”. Ni tampoc importa si 
tu també decideixes fer-ho. Prou etiquetes!  
 

 
 
Perquè un dia t'aixeques, i decideixes posar-te una peça 
de roba de color rosa. I també en Manuel, en Ramon, el 
Pol, el Rubèn i el Marc. 
 
Perquè un dia, en comptes de posar-te aquesta samarre-
ta que vas comprar en la secció de noies, decideixes po-
sar-te’n una del teu pare o del teu germà. I també la 
Rosa, l'Anna, la Maria, la Lucía i la Sara. 
 
Perquè de sobte veus que el futbol no t'omple, i decidei-
xes deixar-lo per començar amb el ball, perquè des de 

petit et crida l'atenció. I també el Guille, el Jordi, el 
Nico, l'Àlex i en Gerard. 
 
Perquè de sobte la gimnàstica rítmica t'avorreix, i prefe-
reixes el rugbi. I també l'Ester, la Montse, la Maite, la 
Gabriela i la Martina. 
 
I com tu, tots ells són persones. 
 
Deixem de costat els estereotips i els clixés i comencem 
a ser nosaltres mateixos; apartem la por al rebuig social 
i comencem a avançar. 
 
 
Vegeu l’espot realitzat per Chiara Bianchi, 

Judith Inglés i Luca Marino: 

 

https://youtu.be/Vh0Z_v6RAaE 

APARTAR ELS CLIXÉS PER SER UN MATEIX 

CHIARA BIANCHI 

JUDIT INGLÉS 
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La societat evoluciona però els estereotips 

de gènere es resisteixen a desaparèixer. 
 

Els temps canvien, el progrés ens desborda, les modes se 
succeeixen a un ritme vertiginós, però hi ha alguns cos-
tums tradicionals que es perpetuen, algunes mentalitats 
s’ancoren en el passat i es resisteixen a mirar cap a un fu-
tur més lliure, igualitari i tolerant.  
 
El masclisme és un fenomen caducat que encara es resis-
teix a desaparèixer. En diferents intensitats, les actituds 
masclistes segueixen presents en moltes famílies.  
 
Hauríem de ser conscients que el temps passa i les coses 
canvien. És veritat que anys enrere, el paper de la dona 

era molt diferent: la se-
va gran aspiració a la 
vida s’havia de limitar a 
ser una bona esposa i 
mare; quedar-se a casa, 
cuidar dels fills… Però 
ara, al segle XXI, tot ai-
xò ha canviat; de fet, fa 
més d’un segle que la 
dona europea va començar a incorporar-se massivament al 
mercat laboral; i des d’aleshores ha reclamat igualtat de 
condicions i drets respecte l’home; alguns dels quals enca-
ra no s’han assolit, com la igualtat salarial.  

 
La dona ha accedit a 
llocs de responsabilitat i 
s’ha empoderat social, 
econòmica i política-
ment. Tanmateix, els 
costums masclistes se-
gueixen perpetuant-se 
en moltes llars: la dona 
continua encarregant-se majoritàriament de la neteja, 
dels fills, de la cuina, etc. I encara que hi hagi dones que 
no treballen i que tenen cura de la llar, també hi ha molts 
casos en què les dones treballen i a més s’ocupen de la 
casa.  

 
Ja és hora de canviar aquest rol i que l’home adopti les 
mateixes responsabilitats familiars que la dona, senzilla-
ment perquè la igualtat es defensa practicant-la en el dia 
a dia; a casa, a la feina, a l’escola o al carrer.  
 

 

 

 

Vegeu l’espot realitzat per Anna Canal, 

Andreu Busquets i Pau Ayala: 

 

https://youtu.be/9jeSbFTa0AI  

 

Vegeu l’espot realitzat per 

Ona Jové, Javi Tió i Gabriela 

Vergés: 
 

https://youtu.be/sL3fv3ZUatA 

TRENCAR ROLS I CLIXÉS  

ANNA CANAL 

DESGENERA’T 
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Aquell bolígraf, és teu. Aquell pantaló, és teu. Aquell 

raspall de dents, és teu. Però ella? Ella NO és teva.  

 

Lluny de ser un problema de les generacions més grans, 

la gelosia i la possessió,  

comportaments tots dos de 

caràcter misogin, tendeixen 

a estar presents en les rela-

cions amoroses i sovint es 

justifiquen amb arguments 

tan preocupants i simplistes-

com ara: “està gelós perquè m’estima”. 

 

Tradicionalment, la cultura heteropatriarcal ha atorgat 

a la dona el deure de complaure a la seva parella mas-

culina, més estesa com a propietària que com a igual.  

 

El canvi fa temps que ha començat, però encara està 

lluny de concloure i d’erradicar-se completament 

aquesta percepció infravalorada de la dona en el si d’u-

na parella. A molts adolescents encara els costa identi-

ficar conductes misògines, possessives, humiliants o fins 

i tot violentes. Sovint no reconeixen situacions de vio-

lència de gènere com a tals, sinó que les toleren o ac-

cepten perquè aquestes formen part de la realitat que 

els envolta. Aquesta permissivitat fruit de la ceguesa, 

tant per part de nois com de noies, permet que el grau 

de violència de gènere augmenti progressivament, i sen-

se adonar-se’n, arribi a un punt de no retorn. 

 

L’espot que hem realitzat critica la possessió i la gelo-

sia, actituds massa habituals entre els joves que viuen 

una relació de parella. Aquestes actituds cal corregir-les 

des de petits, altrament acabaran configurant el caràc-

ter de la persona adulta. Si de petits som educats amb 

una permissivitat total respecte al nostre afany de pos-

sessió; si no se’ns ensenya 

que no tenim drets exclusius 

sobre les persones i que les 

persones no són coses; si no 

aprenem a compartir i a 

veure els altres com a 

iguals, aleshores el més pro-

bable és que el petit tirà més o menys inofensiu es con-

verteixi en algú capaç de fer mal a altres persones; fins 

i tot a aquelles que diu que estima.   

 

El nostre espot presenta aquesta evolució d’un nen pos-

sessiu amb la seva joguina cap a un noi possessiu amb la 

seva parella. Davant l’actitud controladora del noi, l’es-

pectador es pot plantejar diverses resolucions; que la 

noia acabi amb la relació al veure que és insostenible; 

que cregui en la possibilitat de revertir la situació, man-

tenint una relació totalment tòxica; o que accepti i nor-

malitzi aquesta conducta. Malauradament, les dues últi-

mes són les més comunes. 

  

 

TU DECIDEIXES 

Vegeu l’espot realitzat per Eli Comas, 

Teresa Garcia, Andrea Díaz, Carla Pene-

lla i Conrad Privat:  

https://youtu.be/ReyZYISlVis 

ETS TU? 

Vegeu l’espot realitzat per Aleix 

Parra, Isabel Serra i Berta Tudoras: 

https://youtu.be/Rw3M_JekTk0 

TEVA? 

Vegeu l’espot realitzat per Marian Hein-

ze, Giovanni Iannone i Sara Lloret: 

 

https://youtu.be/tJ3IvRHO8tY  

NOMÉS TU POTS DECIDIR PER TU 

Decidir per un mateix/a, sense por i sense pressió, això és SER LLIURE. 

MARIAN HEINZE 
SARA LLORET 
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ESPORT SENSE GÈNERE 

Si és noi, l’habitació de blau. Si és noia, de rosa. Si 
és noi, li comprem un cotxe. Si és noia, una nina. Si 
és noi, l’apuntarem a futbol. Si és noia, a ballet. Tot 
i que la nostra societat està experimentant un gran 
canvi ideològic en els últims anys, els estereotips im-
posats relatius al gènere segueixen encara molt vius. 
Els esports en són un exemple molt clar. 

El futbol és considerat un esport de nois, per això en 
totes les competicions més o menys importants ju-
guen homes. Molts clubs prestigiosos també tenen 
seccions femenines, però aquestes són pràcticament 
ignorades pels mitjans de comunicació; no es televi-
sen o no reben la suficient publicitat per ser econò-
micament competitives. 

Que una noia practiqui un esport “d’homes” és poc 
comú, però que un home practiqui un esport de 
“dones” ho és encara menys. El “què diran” és un 
factor sovint determinant a l'hora de triar l’esport 
que volem practicar. Què pensaran sobre nosaltres 
segons la nostra decisió ens pot condicionar. No vo-
lem que ens etiquetin de “marimacho” o de 

“nenaza” segons la nostra activitat extraescolar. 

Aquestes etiquetes de gènere no només són presents 
en el futbol, també les trobem en altres esports com 
la natació sincronitzada, la dansa, la gimnàstica rít-
mica o el bàsquet, entre molts altres.  

La Federació Internacional de Natació tenia vetada la 
participació masculina en natació sincronitzada a es-
cala internacional, però des del novembre de 2014 
aquest esport va deixar de ser exclusivament de 
pràctica femenina amb l’aprovació dels duets mixtes.  

La dansa és una de les expressions artístiques més 
antigues, tradicionalment relacionada amb el gènere 
femení. En l’actualitat, la proporció de ballarins ho-

mes és clarament inferior al de ballarines dones en 
qualsevol companyia. A la meva acadèmia de ballet, 
per exemple, només hi havia 3 nois en total. Això 
provocava una situació paradoxal: al haver-hi un sol 
noi a la meva classe, ell es va convertir en el centre 
de les coreografies, destacant per damunt de les ba-
llarines; fins i tot tenia moments solistes, cosa que 
les altres no teníem.  

Per una banda, s’hauria d’acabar amb el clixé social 
que separa el ballet i la masculinitat, i per altra ban-
da, no se li haurien d'atorgar privilegis a l’home que 
practica un esport majoritàriament femení. La igual-
tat ha de ser en tot i per a tot.  

Un altre exemple d’esport feminitzat és la gimnàsti-

ca rítmica. En els grans ballets almenys hi ha figures 
masculines que poden servir de referent, però en les 
competicions de gimnàstica rítmica no hi ha repre-
sentació d’aquest sexe. Al meu club, per exemple, no 

hi ha cap noi; i a les competicions se’n pot arribar a 
veure algun, però de forma excepcional.  

Que un noi practiqui un esport feminitzat pot arribar 
a ser el tema d’una pel·lícula oscaritzada, com fou el 
cas de Billy Elliot; 
un noi que per voler 
dedicar-se a la dan-

sa va haver de su-
perar el rebuig del 
seu entorn i de la 
seva pròpia família. 
Potser caldria fer el 
mateix amb altres 
esports “femenins” 
per anar tombant 
els clixés.  

Molts d’aquests es-
ports porten l’eti-
queta “rosa” per la 
seva estètica cuida-
da i per la bellesa 

que comporta el seu 
desenvolupament; 
però darrere hi ha 
un gran esforç que 
molta gent no seria 
capaç de suportar. 

Per altra banda, cal denunciar les actituds sexistes 
vinguin d’on vinguin; del públic, dels mitjans de co-
municació o de les mateixes institucions esportives. 
La normativa de la FIBA per a l'Eurolliga femenina de 
bàsquet, per exemple, estableix que entre el final 
dels pantalons i el genoll hi ha d'haver almenys 10 
centímetres, i la folgança de la roba ha de ser menor 

de dos centímetres. Sembla que aquesta norma esti-
gui feta perquè les jugadores llueixin cames i mar-
quin les seves formes. Per descomptat, no totes les 
jugadores estan en contra d’aquesta norma, però re-
alment és necessària? Mentre portin l’equipament 
reglamentari, que juguin amb la roba que els sembli 
més còmoda.  

Depenent del tipus de persona que siguis t’afectarà 
més o menys l’opinió dels altres, però per poc que 
t’importi sempre tindràs el dubte de què pensaran de 
tu. El més important és que triïs l’activitat que més 
t’agradi i estiguis disposat a passar-te hores practi-
cant per la simple raó de progressar en allò que t’a-
grada fer. 

 

Vegeu el reportatge de la Clàudia Sa-
maniego i la Tiare Xuriguera: 
 
https://youtu.be/wUBUwnotnKk 

TIARE XURIGUERA 
CLÀUDIA SAMANIEGO 

L’esport és un dels àmbits on els estereotips de gènere són més vius. 



6 

La nostra societat encara pateix moltes desigualtats de 

gènere en diferents àmbits. En el cas de l’esport, la dis-

criminació cap a les dones és evident, tant a les catego-

ries amateurs com a les professionals.  

El voleibol és un exemple d'esport que passa per aquesta 

situació; no és un dels esports més reconeguts, televi-

sius o dels que més es parla, però en alguns països 

compta amb una gran afició.  

Tot depèn de la quantitat de persones que practiquen 

l’esport, com de promocionat està per tot el país, si és 

un dels esport que s’ensenya a les escoles, que es pot 

jugar als patis, que compten els poliesportius o els gim-

nasos amb instal·lacions suficients per poder-ne jugar. 

En el cas del voleibol, el sou que reben els jugadors és 

superior al de les jugadores simplement per ser del sexe 

masculí. Les dones poden jugar en la mateixa competi-

ció, la “Superlliga”, per exemple, que és la més impor-

tant del país, i competir a un nivell molt alt, estar a 

centres de màxim rendiment i, tanmateix, cobrar menys 

pel fet de ser dones.  

En el llistat dels 100 esportistes millor pagats del món 

durant el 2018, no hi apareixia cap dona. Els diners dels 

clubs i dels patrocinadors discriminen clarament les do-

nes esportistes enfront dels homes. D’aquesta manera, 

les dones tenen moltes més dificultats per poder-se de-

dicar professionalment a l’esport. Són molt poques les 

persones que poden viure de la practica d’un esport, i 

resulta que la gran majoria no són dones. Elles, si volen 

competir a un alt nivell, a més d’entrenar dur, sovint 

han de compaginar els estudis o la feina; ja que són 

conscients que difícilment es podran guanyar la vida 

competint professionalment. 

Però la discriminació comença als mitjans de comunica-

ció. Tant a la televisió, com a la ràdio i als diaris, la pri-

oritat són els esports practicats majoritàriament per 

homes. I la publicitat es deu a l’audiència. 

Si volem canviar aquesta situació, per una banda cal que 

les institucions ajudin i promocionin l’esport femení des 

de les categories infantils i juvenils. I per altra banda, 

cal que l’esport femení tingui més seguidors i aficionats. 

Només generant més audiència s’aconseguirà despertar 

l'interès dels patrocinadors i anunciants.  

Vegeu un vídeo sobre el voleibol femení 

d’Irina Valls: 

https://youtu.be/jezELJBA5aQ 

 

Tres Voltes Rebel 

és un projecte ar-

tístic nascut al maig 

del 2017 i pensat 

per a transmetre un 

missatge reivindica-

tiu, feminista i soci-

alment compromès 

fusionant la 

il·lustració i la mú-

sica. 

Agafa com a refe-

rència frases de 

cançons de grups 

nacionals compro-

mesos i en lluita 

per transformar-les en il·lustració i així crear un nou 

mitjà visual de difusió d’aquestes idees. 

Darrere d’aquest projecte hi ha l’Ame Soler, graduada 

en Belles Arts i especialitza-

da en Il·lustració. Va néixer 

a Almussafes (València) i 

avui resideix a Barcelona, on 

l’hem visitat per conèixer la 

feina que fa i quins són els 

seus objectius. 

El nom prové del poema Di-

visa de Maria Mercè Marçal: 

A l’atzar agraeixo tres dons: 
haver nascut dona, de classe 

baixa i nació oprimida. 

I el tèrbol atzur de ser tres 

voltes rebel. 

Vegeu l’entrevista de Roland Sierra i 

Maria Grau: 

https://youtu.be/_M_3LfPk3yw 

Entrevista 
ROLAND SIERRA 

MARIA GRAU 

COMPETIM EN FEMENÍ 
IRINA VALLS 

L’esport és un dels àmbits on els estereotips de gènere són més vius. 
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Girl 
ISABEL SERRA 

Girl és una pel·lícula belga del 2018, dirigida per Lukas 

Dhont, que va participar en la selecció oficial del Festi-

val de Cannes. Ha estat guardonada amb la Caméra d’Or 

i el seu actor protagonista, Victor Polster, també ha 

estat premiat per la seva excel·lent interpretació. 

 

La protagonista de la pel·lícula, la Lara, és una noia de 

16 anys transgènere que vol ser ballarina. L’entorn fa-

miliar té molta importància en aquesta història, i sobta 

que no se sàpiga res de la mare. No s’explica si el pare 

es va separar o la mare es va morir, o qui sap què. La 

pel·lícula es centra en la vida de la protagonista i l’a-

companyen el pare i el germà, i esporàdicament una 

família que apareix per les celebracions. 

 

La Lara vol ser ballarina professional i lluita amb el seu 

cos per aconseguir-ho. Ella ha nascut en el cos d’un noi, 

habitualment menys flexible que el d’una noia. Aquesta 

característica quasi fa patir més a l’espectador que la 

pressa que té la Lara per concloure la seva transforma-

ció física. 

 

Quan balla i entrena sense descans la càmera la segueix 

de tal manera que arribes a marejar-te igual que ella. 

Es transmet molt bé l’esforç, 

l’entrega i la força d’aquesta 

noia per aconseguir el seu som-

ni. 

 

Tot i no ser el tema central, es 

tracta l’acceptació social de les 

persones transgènere. La 

pel·lícula presenta la condició 

de la Lara amb normalitat; és 

recolzada per tot el seu entorn: 

família, amics, professors... 

però les seves companyes de 

classe, que formalment l’accepten, actuen cruelment 

amb ella forçant-la a despullar-se amb motiu d’una fes-

ta pijama de noies on és convidada.  

 

La Lara té pressa per viure la seva vida com a noia i té 

la mateixa pressa per ser una gran ballarina. I tot plegat 

crea un estrès en aquesta adolescent que fa patir tant 

el seu pare com als espectadors. És una gran pel·lícula 

sobre la identitat sexual, però principalment sobre l’es-

forç per aconseguir un somni. 

Una qüestió de gènere 
CHIARA BIANCHI 

Joan Castleman (Glenn Close) es una buena esposa, de 

belleza madura y natural, la mujer perfecta. Pero lo cierto 

es que lleva cuarenta años sacrificando sus sueños y ambi-

ciones para mantener viva la llama de su matrimonio con 

su marido, Joe Castleman (Jonathan Pryce). Pero Joan ha 

llegado a su límite. En vísperas de la entrega del Premio 

Nobel de Literatura a Joe, Joan decide desvelar su secreto 

mejor guardado. 

La directora Mimi Leder es fixa en la lluita contra la 

discriminació de la dona durant la segona meitat del 

segle XX als Estats Units. La trama de la pel·lícula es 

desenvolupa entre els anys 50 i 70, i es basa en la histò-

ria real de la jutgessa del Tribunal Suprem dels EE. UU. 

Ruth Bader Ginsburg, interpretada per Felicity Jones, 

que fou la segona dona a la història en formar part d’a-

quest alt òrgan judicial.  

 

Ella és mare de família i estudiant de dret a la Universi-

tat de Harvard; està casada amb el Marty, un home que 

trenca amb l’estereotip tradicional del cap de família 

americà, el seu caràcter contrasta amb el masclisme 

dominant a la societat de l’época. La Ruth i el seu marit 

comencen una lluita en contra de la discriminació per 

qüestions de gènere que provocarà el principi d’un canvi 

social radical. 

 

Aquesta pel·lícula presenta l’evolució ideològica respec-

te la dona al llarg de tres dècades en només dues hores. 

Això permet posar en valor els progressos assolits en el 

camí cap a la igualtat de drets, doncs resulten molt evi-

dents les diferències entre una dècada i la següent.  

 

S’explica una realitat social a través d’una biografia, 

enllaçant petites històries amb la trama principal, per 

mostrar una situació social a 

partir de diferents experiències 

i fets. Per altra banda, la filla 

de la Ruth Ginsburg, la Jane, 

apareix com una personificació 

de l’onada feminista dels anys 

70, fenomen imprescindible 

per entendre aquest gran canvi 

social. 

 

Val a dir que la pel·lícula su-

cumbeix en alguns moments als 

clixés típics, com ara la idealit-

zació del matrimoni protago-

nista; la qual, per una banda 

reforça la idea de la igualtat entre els dos membres de 

la parella, però alhora li resta realisme a la història.   

 

El missatge de la pel·lícula és molt important; no només 

vol fomentar el respecte i la igualtat de drets, sinó que 

també fa una crida a actuar cadascun de nosaltres, indi-

vidualment, per millorar la societat, tal com ho va fer la 

Ruth Ginsburg, que juntament amb el seu marit, va can-

viar el curs de la història amb un singular cas sobre dis-

criminació de gènere que va obrir el camí per a la igual-

tat als Tribunals de justícia. 
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Una de les tasques del meu Treball de Re-
cerca sobre la mirada a l’espectador com a 
recurs comunicatiu de la imatge, fou la rea-
lització fotogràfica de dues escenes on la 
mirada adquirís un clar protagonisme i actu-
és com a instrument per a interpel·lar l’es-
pectador i vincular-lo a una realitat que vo-

lia denunciar.  

La primera fotografia és la recreació d’una 
escena de violència de gènere. Hi apareixen 
tres nois dempeus al voltant d’una noia amb 
la boca tapada, asseguda i lligada a una ca-
dira. Els agressors adopten una actitud pos-
sessiva i dominant envers la noia; l’acaro-
nen i alhora actuen de manera agressiva. En 
canvi, la víctima gira el rostre cap a l’es-
pectador, buscant la seva mirada per dema-
nar-li auxili. 

Fotodenúncia 
GABRIELA VERGÉS 

La segona imatge és una representació dels estereotips i cà-
nons de bellesa imposats a les dones per la societat. Es mos-
tra la protagonista com a esclava d’aquests clixés, desitja 
desfer-se’n i ser lliure però la societat no la deixa escapar. 
La seva mirada expressa el sentiment de desesperació, sub-
missió, angoixa i pressió davant del conjunt de normes estè-
tiques marcades pel sistema. 

La intenció d’aquestes fotografies és reivindicar i criticar el 
sistema patriarcal en el que actualment vivim. És una repre-
sentació de tots els crits de les dones que viuen sotmeses i 
en silenci al masclisme i a la violència de gènere. Pretén 
conscienciar al món de la situació que estem patint. És un 
crit per a totes aquelles dones que ja no tenen veu. També 
és un missatge per a totes les dones que no s’atreveixen a 
cridar, a sortir del pou en el que viuen, a demanar ajuda. 
Mirades que criden. Mirades d’auxili i alhora de ràbia. Mira-
des plenes d’anhel de llibertat, de voler deixar de ser com la 
societat vol que siguem i ser com nosaltres mateixes volem 
ser.  

Les persones que han col·laborat en la realització d’questes 
fotografies són: l’Anna Funke Casellas, l’Ona Jové Solanas, 

el Joan Casamartina Feliu, l’Álvaro Antón Serres, el David 
Díaz Mallafré, l’Iker Luengo García de Gurtubai, el Carlos 
Arans Sevilla, el Jordi Molins Rosés, el Miquel Vázquez Rius, 
la Mariona Gibert Montaña i el Conrad Privat Casas, als que 
agraeixo de tot cor la seva predisposició i entrega per fer-les 
possible. 


