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La comunicaci6 tracta de corn es construeix una detenninada (i estereotipada)
identitat femenina a partir de le~ noticies que apareixen en la premsa sabre maltractaments-a
Ies dones i violencia sexuada en general: s'hi analitza de quina manera i en quins tennes cs
concreta la represcnfacio de la imatge de Ies dones a1 lIarg d'aquest tipus de noticies; i
tambe, es clar, corn es valaren aquestes protagonistes.

Aquesta aportaci6 es una petita mostra dels fruits (.funa investigacio sabre els
maltractaments que vaig fer !'any 1998 per enc'ITec de I'Instituto Andaluz de la Mujer2 La
investigaci6 cs va realitzar a partir d'un buidat exhaustiu de prcmsa que, tant de les noticies,
corn de Ies infonnacions i dels articles sobre maltractaments i d'altres agressions, van
apareixer durant tot rany 1997 i el mes de gener de 1998 en els principals diaris andalusos
(es van consultar els segtients diaris: ABC Sevi/la, El Correo de Andalucia, Diaria 16, El
Pais, El Mlmdo, les agencies Efe i Europa-Press, L esponldicament, algun altre mitjA de
premsa escrita local).

La investigaci6 s'estructura en una introducci6, 6 capitols i una bibliogratia. El
primer capitol conslsteix en un glossari de tennes rellevants que em va obligar a
conceptualitzar i a precisar una serie de paraules que crec que son especialment utils a
I'hora de comprendre i d·acarar una realnat tan dura corn la dels maltractaments.

EIs capitols 2, J i 4 cs dediquen a tres analisis diferents tot i que estretarnent
interrelacionadcs. Aixi, el segon l.:apitol s'ocupa concretament del contingut de les notfcies
sobre rnaltractaments 0 tetTorisme famJliar, el tercer es dedica a if'S noticies sobre violencia
exercida per dones Uustament cs aqucsta segona amllisi la que d6na ffieS pistes sobre els
silencis, buits i ocullacions de la premsa quan parla de l'experiencia fernenina) i el quan
eapitol versa sobre noticies que 1racten d'aJtres formes d'ogrcssions sexuals.

I Al..lueslcs pagincs son la tradllcci6 I l'aC1U<llitzaclO jamb petits CM\iis i afcgils) d·llna eomunicaci6
que vaig presentar (amb menys !'red i menys neu que a Vie el desembre dcl2001) al V A/cala Seminar
On ronlemporary British I'Vriting, organitzal pt:1 Depar1<lment de Filologia Moderna de la UDlversitat
d'Alcala de Henflres l'octubrc de 1999: per tant, n'hi ha versi6 castellana (vegeu Bibliogratia).
AgraeixQ de cor ales organitzadores del Seminari d' Alcala que me rhaglO deixat publicar de nou.
l La invcstigaci6 campI era (Como trarar bwn a 105 maltralos) cs pot sol.licitar a I'Instiruro Andaluz
de la Mujer Estava previst que a partir dels resultats del trehalll'lnstituto procedis a una posterior
publicaci6 dirigida a la premsa; aixi, i ~t:nst' wnir en eompte la meva voluntat, opini6 i criteri, i. e1 que
cs mes greu, la eoherencia del document, algunes parts de la investigaei6 es van editar en la
publicaci6 Coma Iratar hien alas maIos Ira/os Manual de Es/ilo para ios Afedios de Comunicacion
(vcgeu Bibliografla).
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El cinque i el sise capitols consisteixen en sengles recomanacions Qa que es
tractava d'un estudi enfocat corn a manual d'estit per als mitjans de comunicaci6). El primer
es dedica a donar recoJJlanacions generals per reforrnular noticies i el segon ales
recomanacions per evitar l'androcentrisme lingOistic. Tancava la in\'estigaci6 una breu
bibliografia que tambe inclou alguna pel.licula de ficci6.

Aquestes !inies s'articulen a partir de dos aspectes diferents pero malt travats entre
si. Aixl, la primera part tfacta basicament del contingut de les noticies a traves dels resultats
de les amllisis dels capitols 2, 3 i 4; la segona part versa sabre laforma de redactar aquestes
noHcies i es basa concretament en el capitol de recomanacions per evitar I' androcentrisme
lingUistic.

Primera part: sobre el contingut de les noticies3

A) L'analisi de les noticies sobre maltractaments mostra una serie de constants; en
destaquen aquestes quatre.

Aquesta primera part es basa, comja s'ha dit anterionnent, en les tres amllisis realitzades en
els capitols 2, 3 i 4 que s6n, dc fet, el nucli de la investigaci6 pel que fa al contingut de les
noticies.

1) Atribuci6 de les diferents agressions 0 crims a la gelosia 0 a la passi6 amorosa.
La immensa majoria de les notfcies que parten d'agressions a dones per part d'homes del
seu entom proper, marits, companys 0 exmarits, excompanys... , tendeix a presentar aquests
atacs corn a producte d'''un asunto de celos"~. "una cuestion de faldas", "un problema
sentimental 0 personal". "un mo\·il sentimental". Aixi, el mes habitual es que en la redacci6
de les notIcies s'hi trobin les paraules "pasi6n" i "celos". Fins i tot quan es parla d'intents
d'assassinat amb premeditaci6 i rabejament 0 acamissament s'utilitzen expressions corn, per
exemp(e, "crimen pasional", "mal momento""., es a dir, es justifica 0 almenys s'atribueix aJ
cri~ i.aJ criminal eI component de passi6 amorosa, quan, de fet, aquests crims no es poden
atnbUlr a cap altra passi6 que no sigui la criminal.

Aquesta atribuci6 tendeix a conflgurar la idea que l'enonne gradaci6 d'agressions
(agressions verbals, agressions psiquiques, vexacions, cops, pallisses, sevfcies. intents
d'assassinat, assassmats), de les quals es fa resso la premsa, son d'alguna fonna inherents a
les relacions amoroses; formen part d'aquestes relacions i, per tant, en algun grau, tendeixen
a present~r-se corn en certa manera inevitables i tambc en certa mesura s'anima a suportar
les (especla(ment Ies menys sagnants i homicides).

A vegades, la infidelitat arnorosa s'atribueix corn a causa d'un assassinat 0 d'un
inte~t d'as.sassinat. Aques.ta relacio causa-efecte sembla inadequada perque es evident que
les mfidelltats poden teTIlr (de fet, han de lenir) una resposta que no sigui l'aaressi6 0
qualsevol altra conducta criminal. b

AIgunes v~g~des la premsa frivolitza la presentaci6 d'aqucsta qtiesti6: per
exemple, en una notlcla que parlava de la infidelitat d'una dona es podia JJegir eI seguent:

3 Encara que aquesta primera part s'estrucLura en [r('s apartdts en cerIa manera difcrenciats fa . ue
corresponen ales anaJisis de tre~ capitols difercnts, la numcracio de Is punts es correlativa i c~m~na
pe! fet que tots tres apartals fOnTIcn part d'un mateix continuum. .

Corn que la premsa consullada era en castclla, en aquesta Jlengua se n'han deixat les cites textuals.

"una madrilefia de 31 anos parece que tiene bastante exito con los hombres,,5, la redacci6
sembla realment que d6na un tractament frlvol i fora de 1I0c a un fet tan greu corn un intent
d'assassinat.

2) Ocultaci6 0 minimitzaci6 de la voluntat de separaci6 per part de les dones.
Una altra constant en la redacci6 de les informacions sobre les agressions (que en aquest
cas, generalment es concreten en intents d'assassinat) es 1'0cultaci6 0 l'aparici6 en un segon
o tercer pia de la circumstancia que es tracta d'una parella separada des de fa mes 0 menys
temps 0 d'una parella en tnlmits de separacio, sempre a instancies de la dona.

L'ocultaci6 de la voluntat femenina de separar-se es malt frequent, es pot
contemplar al Ilarg de moltissimes noticies en qualsevol de Is mitjans revisats, potser es el
tret mes repetit en el transcurs de les informacions. En nombroses ocasions, aquesta
infonnaci6 es d6na perb no en el titular sino que s'ha de buscar en el cos de la noticia, i
generalment no cap el cornem;ament.

Aquest fet toma a posar de manifest que Ies agressions i crims no son producte de
I'amor, de la gelosia, de la passi6 amorosa, corn s'apuntava mes amunt i tants topics
proclarnen, sin6 de la consideracio que alguns homes tenen de les dones corn a essers de la
seva propietat, ales quats no consenteixen, i impedeixen per tots els mitjans, que exercitin
la seva voluntat de viure en Ihbertat.

El fet de no remarcar la plena i dificil decisio de les dones de separar la
convivencia, contribueix a fomentar una visi6 de les dones corn a persones lligades als seus
agressors i sense capacitat de decisi6 i iniciativa per deixar una parella 0 relaci6 que els
resulta insatisfactoria 0 lesiva, i sense capacitat per viure i fer la seva pr6pia vida. Aquest
tret de la redacci6 del titular de la noticia no afavoreix Ies dones sino que tendeix a mostrar
les corn a victimes passives.

Relacionat amb el fet de separar-se, a vcgades, es toma a donar corn a motiu del
crim una causa-efecte equivocada corn per exemple quan es Jlegeix que "un doble asesinato
[es] producfo de una separad()n". La utilitzacj6 d'aquest tipus de causa-efecte implica
presentar cl crim corn a evitable si les dones suportessin, costi el que costi, el matrimoni i,
per tant, son en certa mesura una proposta a aguantar resignadament, no importa a quin
preu, una situaci6 no desitjada.

3) Atribucio dels maltractaments ales denuncies presentades per les dones.
El mateix fenomen causa-efecte es d6na quan s'atribueix ales denuncies de maltractaments,
els mateixos maltractaments. En tot cas, s6n les deficiencies de la justicia 0 de I'aplicacio de
la justicia i no l'acci6 de denunciar un maltractament el que deixa en una situacio
vulnerable tes decidides dones que decideixen cursar-Ies.

Un cop mes el missatge subliminal consisteix a dir ales dones que deixin les coses
corn estan (es a dir, cmpitjorant) ja que es prefcrible que no acturn.

4) Balls de xifres i d'estadistiques d'uns diaris a d'altres.
Encara que no es atribuYble als mitjans de comunicacio, es d6na la circumstancia que la
premsa gairebe lTlai coincideix en les xifres que d6na tant si [es dades es refcreixen al
nombre de denuncies presemades, a la xifra de crims, corn al talll per cent del total que e~

dedueix s'eleven Ies denuncies cursades, etc.

5 Eis fragments de noticies literals van entre cometes; tots els subratlIats son meus.
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(Aquest aspecte de moment no ha variat gens ni miea. El 19 d'abril de 2002, un
titular d' El Pais deia aixi: "Dos crlmenes roas elevan a 16 las mujeres muertas este ano por
violencia domestica"; el mateix dia La Vanguardia parlava d'aquests dos mateixos crims i
el seu titular era cl segtient: "Dos casos mas elevan a 25 Jas mujeres fallecidas este af'lo a
manos de su pareja". En un altre ordre de cases, tots dos diaris continuaven mostrant
contradiccions i confusions a I'hora de parlar de pareHes 0 exparel1es; un detaIl realment
rellevant j important quan s'analitzen aquest tipus de noticies.)

Aquesta falta de dades que es constata quan s'investiga en la premsa, encara que
no se Ii pot atribuir en absolut, posa de manifest la poca seriositat dels organismes
corresponents a !'hora de fer front 0, corn a minim, at moment de eomptabililzar i analitzar
una qUesti6 tan greu i de tanta envergadura corn els maltractaments.

B) De I'analisi de les noUdes que tracten sobre la violencia exercida per les dones es
poden destacar aquests dos fenomens.
La quantitat de noticies i d'infonnacions sobre violencia exercida per tes dones sobre les
seves pareHes es molt menor que la contnlria ja que se'n donen molts menys casos. Es d6na
tambe la circumstiillcia que en for~a ocasions, aquests ataes han anat precedits de
maltractaments contra elles, extrem que a vegades la premsa no cita, corn es va poder
comprovar en acarar algunes de les notfcies en diferents diaris

Malgrat les poques noticies que es van trobar sobre aguest tipus de violencia, es
van detect3r una serie de biaixos especifics molt rellevants i representatius de la diferent
manera de tractar les persones segons si son dones 0 homes.

5) Atribuei6 d'aptituds fisiques 0 qualit.ts .ls homes que reben .Igun••gressi6,
Diferents noticies que infonnaven d'una agressio perpetrada amb una destral per una dona
contra el seu company incidia en "la rapidez de reflejos" que rhome va mostrar; aquests
reflexos, segons les notfcies, van possibilitar que rhome pogues fugir despres d'esquivar els
embats de la dona.

Es altament remarcabIe que al lIarg de totes les infonnacions i noticics sobre
agressions contra les dones que es van analitzar en la investigaci6, mai es trobes la mes
mInima cxplicitaci6 d'alguna aptitud, habilitat 0 perfcia fisica en el moment d'esquivar 0

fugir d'una agressi6 referida a alguna de les dones que apareixien en les notfcies.
Cosa que es especialment remarcable si cs te en compte que, a mes, a traves de les

mateixes notfcies, es te constil.llcia que for~a dones n'han escapat habilment tambe se sap
de les multiples iniciatives empreses per dones per enfrontar-se a la vialencia sexuada.

Per exemple, una noticia informava d'una detenci6 que es va poder portar a lenne
grades al fet que una dona havia reconegut casualment un home que sortia d'un edifici corn
l'individu que mesos abans havia intentat violar-Ia; \'endema, la dona es va apostar camera
en ma davant de !'immoble on l'havia vist i Ji va fer una serie de fotos. Despres de revelar
les fotografies, es va presentar a una comissaria per denunciar-lo.

Aquest es un exemple cJar de valentia, decisi6 i inteLligencia, fins i 101 de reflexos,
davant d"una agressi6. La noti~ia no citava en cap moment l'aptitud, la pericia i les qualitats
que va mostrar aquesta dona. Es a die no se citen no perque aquesta dona, les dones no tes
tinguin 0 no les hagin utilitzat, sino perque la premsa en general nomes troba digna de
mencio la rapidesa de reflex os quan el protagonista es un home.

Aquest fenomen tendeix a victimitzar Jes dones, a presentar-Ies corn a persones
indefenses, desvalgudes i sense capacitat de reacci6,

6) Tractament ironic del comportament de les dones.
En una de les naticies que parlaven sobre l'agressi6 que s'ha vist anterionnent de la dona
que va agredir amb una destral el seu company, la redacci6 de la noticia deia: "como quiera
que la actitud de la mujer no era 'demasiado pacifica', se procedi6 a desannarla". No
sembla que la ironia sigui la millor man era de tractar i de descriure una dona armada amb
una destral. A aixe se li ha d'afegir que al llarg de les noticies no s'han trobat ironies
similars referides aIs homes.

En una notfcia encap~alada pel segUent titular, "Detenida tras una maquinaci6n de
peticula para matar a su rnarido en el hospital", es deia que: "Maria Luisa
convenientemente esposada, fue puesta a disposici6n judicial"; en absolutarnent totes le;
notfcies consultades sobre maltractaments, no s'ha trobat cap referencia a un presumpte
assassi 0 agressor que anes convenientment enunanillat 0 no, Tambe alllarg de la noticia es
podia lIegir: "Como detalie hi/aranle, el hecho de que en su declaraci6n Maria Luisa, al
tener que dar una explicaci6n (... ] no se le ocurri6 otra cosa que alegar que pretendfa
'refrescar los pies' de su marido". Sembla una expressi6 molt poc adequada per referir-se a
l'acci6 criminal d'una presumpta assassina.

Les noticies que s'han vist en aquest apartat incideixen en la mateixa tendenda a
tractar amb frivolitat i soma les aClivitats, accions, etc., que provenen de les dones.

Eis dos biaixos que s'acaben de veure en aquest apartat, s6n biaixos que, corn
anteriorment s'ha indicat, assenyalen clamorosos silencis i buits, evidencien algunes
omissions en que incorre la premsa quan parla de l'experiencia femenina. Es quan els
homes apareixen corn a victimes quan cs constata que, tins i tot quan fan el paper que
acostumen a fer aJgunes dones, s6n tractats d'una altra manera i aixe pel simple fet de ser
homes, es a dir, son molt millor trnctats i valorats.

(En un altre ordre dc coses encara que lligat a aqllesta qUesti6, quan s'analitza, per
exemple, la presencia femenina en un diccionari, l'analisi d'aquesta presencia d6na moltes
dades dels panlrnetres amb que es jutja i s'avaluen les caracteristiques i les activitats de les
dones, pere fins que no s'analitzJ la presencia masculina no es posa realment de manifest el
que no es diu d'eItes, es a die la difercm consideraci6 i jerarquitzaci6 de les unes i dels
altres. )

C) L~anaHsi de les notides sobrc d'ahres formes de yioh~ncia sexuada mostra una serie
de trets dcls quals deslaquen els segfients.
En for~a ocasions en les noticies que apareixen en la premsa 13nt sobre mllltractamenls corn
al voltant de la vioJencia sexuada en general, es po! percebre que qui les redacta pren partit i
opina 0 valora sobre els fets dels quals s'infonna.

Aixi. e~ exemplar i formatiu un titular corn el segUent: "Alta medica para la
jiennense a la que su ex marido golpe6 brutalmente", I'adverbi indica un judici de valor
sobre la pallissa, i aJ llarg de la notfcia s'expliciten opinions sobre l'actuaci6 de la justfcia i
les penes que imposa quan, per exernple, diu "Por otro lado, su ex·marido unicamente
debeni presentarse los dias 1 y 15 de cada mes en el juzgado de Alcaudete", un a1tre cop
I'adverbi constimeix una valoracio que fa qui ha redactat la notfcia.

En la premsa diaria es poden liegir sovint informacions esgarrifoses sobre
agressions contra la llibertat sexual, el dret al propi cos de les dones 0 les violacions. En
general, s'hi troben a faltar valoracions corn les que s'acaben de veure, potser es aquest el
tret cornu mes deslacable de les noticies que es veuran a continuaci6.
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7) Atribuci6 de les distintes agressions 0 crim a la passio amorosa; minimitzaci6 de les
l'iolacions.
Es poden trobar noticies corn la que donava compte de ]'absoluci6 d'un home en un cas de
violaci6; a !'agressi6 se la denominava corn el "caso de la explosion amorosa"; la noticia
infonnava que: "La Audiencia de Granada fundament6 la absoluci6n del argelino6 en que
las heridas que presentaba la joven oligofrenica fueron frulo de una relaci6n sexual
'dema5iado apasionada'''.

La notfcia no feia cap consideraci6 sabre aquesta opini6 i subseglient sentencia de
I' Audicncia de Granada; tant la denominaci6 del cas corn l'adjectivaci6 usada posteriorment
podrien considerar-se fomentadores de la vioh~ncia contra les dones.

En una altra noticia que parlava dels dubtes d'un tribunal en el moment d'absoldre
a sis presumptes violadors, es podia llegir que: "En la decision del tribunal tambien han
influido los informes medicos de los forenses que no hallaron 'signus de v;olenc;cl
evidenles' en el cuerpo de la muchacha salvo dos hematomas, uno en el brazo izquierdo y
otro en la piema del mismo lado, 'que no tienen correspondencia' con los empellones y
golpes que, segun ella, ]e propinaron los aeusados. Mas bien, agrega la senteneia, pudo
haberselos producido 'cuando se revo/c6 por el suelo haciendo el amor' con uno de los
acusados, menor de edad".

La noticia no comenta en absolut que es greu que el tribunal consideri que hi ha
d'haver lesions fisiques de consideracio perque es tipifiqui aquest crim corn un delicte de
violacio. Igualment indigna que es pugui pensar que la vfctima es rebolques voluntariament
i que pcr aquesta causa s'autoinfligis les lesions; tambe sembla minimilzador del crim fer
esment que el possible violador fos menor d'edat.

Corn es va vcient al llarg d'aquestes linies, atribuir passi6 als crims es un tret
compartit per tots els delictes que tenen a veure amb la violencia sexuada.

8) Traetament de diferents violacions i d'aUres agressions sense eomentaris,

En una notieia el titular de la qual era aquest: "Ree)Jazan denuncia de violaci6n al no tener
el pene fuera en el foreeieo'·. es deia que: "Ademas de desestimar la tentativa de violaei6n
la scnte-ncia desestima tambe la existeneia de un delito de agresi6n sexual 'que tampoc~
puede considerarse perpetrado en grado de consumaci6n, siendo clara que no pueden
considerarse Como sexualmente agres;vos de por si los forcejeos tendentes a conseguir
eslos conlactos'''. En aquesta noticta, un tribunal toma a minimitzar la violencia sexuada i
les ag.ressions contra les dones, i aquesta valoraci6 ha passat sense cap comentari per part
de qUi va redactar la noticia.

Entre les moltissimes noticies que incideixen en la violaci6 marital, es pot destacar
la que sota el titular "Absuelto un hombre acusado de violar a su mujer encinta, por falta de
pruebas", diu que: "La sentencia cuestiona la credibilidad de la denunciante por haber
ocultado varios datos. entre cllos que ejercla la prostituci6n, y las continuas discusiones con
su marido que queria controlar el dinero de sus ingresos".

o Eneara q~: aL\uesta cO~llnka":io no tra..:ta dels possibles biaixos racistes, m'agradaria fer notar que
en les notlcles es tendelx a remarear la procedencia 0 la nacionalitat de les persones tambc d'una
manera desigual.

En la redacci6 de la noticia no es fa cap comentari sobre el fet que la credibilitat de
la dona es posada en dubte pel tribunal perque es una prostituta, es a dir, en la sentencia hi
ha inclos un judici de valor que propaga la idea que una prostituta no es de fiar ja que
qliestiona la validesa del seu testimoni per aquesta circumstancia.

Tambe hi ha forl;a noticies que parlen de violacions perpetrades sobre
discapacitades mentals. En una noticia cS podia llegir que: "El Tribunal Supremo ha
absuelto a un hombre que tenia una condena de 12 aflos de prisi6n por violar a una
deficiente mental, por consiJerar que III refraso de esla era leve y no se podia apreciar que
eslUviera privada de ra:::6n",

Posa els pels de punxa lIegir que cl que ha detenninat que no es consideri una
violaci6 aquesta agressi6 sexual, no es cl dubte sobre si va haver-hi violaci6 0 no, sin6 que
fos dit1cil apreciar el grau de ra6 de la victima. El fet que totes aquestes consideracions no
vagin acompanyades d'un comentari esclaridor per part de qui redacta la noticia en certa
manera les legitima.

9) Tractament de violacions paternes sense cap comentari per part de la premsa,
En una noticia que donava compte de l'absoluci6 del delicte de violaci6 a un pare, es relata
que "La Audiencia de Sevilla ha condenado a Manuel R.S. a ocho anos de prision por un
delito de estupro contra su hija, pero le ha absuelro de vio/acion, porque no 'go/pea ni
intimid6' a la menor al forzarla a mantener relaciones sexuales" (al IIarg de la noticia es
dona la dada que la filla tenia menys de 15 anys).

No qualificar la consideraci6 de l'Audiencia en el sentit que conclou que cal sang i
violencia fisica extrema perque hi hagi una violacio es no questionar la sentencia. En
aquesta noticia tampoc s'esmenta que el terror pot implantar-se de moltes maneres,
especialment si procedeix d'una persona adulta i a mes familiar, en aquest cas concret, el
pare de la victima. Igualment cs troba a faltar la consideraci6 que es licit evitar les palllsses
i els cops.

Sota el titular "Condenado a 10 anos de careel par abusar de su hija de once ailos",
la notfcia infonna del fet que: "La nifia, relata la sentencia, presentaba un 'premazuro
desarrollo fisico i apurentaba tenet' nllis edad que la biologica " y fue objeto de estos
abusos desde prineipios de 1994".

S'hi troba a faltar alguna consideracio en el sentit que la violaci6 no depen (ni en
absolut la justifica 0 minimitza) del grau de desenvolupament fisk de ll=s l1Hes. sin6 que
depen directament de la brutalitat dels pares que les perpetren i exercelxen d'aquesta fonna
el seu lerrorffic domini.

]0) Noticies d'aUres agressions en que s'ha procedit de manera diferent quant a
eomentaris 0 adjeetinleio.
Sota el titular "GrilOs de 'borrachas' contra las danesas violadas en Gelves", una noticia feia
referencia al presumpte estal de Ies daneses en la nit ja molt Ilunyana en que va tenir lloc el
crim L per tant, il una circumstancia no comprovable, es Ilegeix que: "Las chicas [...]
relataron que aquel]a noche habfan consumido varias cervezas pero no estaban borrachas,
contrariamellte a 10 asegurado per los presuntos violadores, segun los cuales tenian una
actitud 'aJegre y ligera'''.

Corn en el cas de la credibilitat de la prostituta, agu! hi ha un intent de
minimitzaci6 de la violaci6 (provada. segons explica la noticia) que van patir algunes de Ies
daneses amb I'excusa que estaven borratxes i, per tant, la insinuaci6 que potser la violaci6
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va ser propiciada per elles. EIs violadors tambe van declarar que la noche d'actes "estaban
de cachondeo".

Es constata que els intents de minimitzaci6 dels testimonis dels acusats son for<;:a
freqUt:llts en casos d'agressions sexuals i violacions i, en general no desperten cap
comentari per part de la premsa.

Sota eI titular: "Condenada par dar un botellazo a un hombre que le toco eI culo",
s'informa que una dona va respondre amb decisi6 per defensar-se d'una agressio. La notfcia
infonna amb detail de la condemna que se Ii va imposar pere en cap moment parla del dret
a repel.lir una agressi6.

Hi ha una flagrant contradicci6 entre les sentencies que s'han vist anteriorment
que demanen ales vktimes una actitud de violencia defensiva sense teoir en compte !es
possibles conseqilencies a les que s'exposen i el que a cops decideixen els tribunals si
aquesta defensa es d6na. Si no es defensen, venen a dir les sentencies, es que acceptaven i
gairebe volien les agressions que van rebre, i si es defensen, s6n conductes condemnatories.

Tambe es troben noticies relacionade~ amb ds maltractaments que infonncn amb
ITivolitat sabre les dones que es preocupen de dotar-se d'habilitats defensives per fer ITont a
la violencia sexuada. Un titular dedicat a aquesra qliesti6 diu aixi, "20 amas de casa
'ninja"'; la noticia finalitza d'aquesta forma: "Aunque la mayoria de las participantes son
amas de casa, el gropo de mujeres que pretende acabar con el mito del 'sexo debit' tambien
10 fonnan j6venes universitarias y hasta una atrevida danesa que golpea con decisi6n de
ninja a su compaftera, pese a que ronda {os 60 afios".

Incidir per dues vegades en la paraula "ninja", parlar d"'atrevimiento", referir-se a
Ies dones amb la denominacio "sexo debil" i sorprendre's de la prelesa vellesa d'una de les
dones, treu scriositat (si es que no es directament una burla) a la iniciativa autonoma que
aquestes dones han empres en la seva defensa.

Es pot comprovar, tal i corn ja s'ha vist en l'apartat A), que una vegada mes les
activitats de les dones son tractades amb una ironia que preten treure'ls seriositat. Al
contrari, en la resta de les noticies d'aquest apartat les informacions no estan adjectivades ni
les persones que les van redactar afegeixen opinions 0 comentaris sobre els fets i la
posterior actuacia de la justicia.

Segona pa rt: sobre la forma de les notlcies
La segona part d'aquest escrit es basa fonamentalment en cl capitol de la investigacia
dedicat ales recomanacions per evitar l'androcentrisme lingUistic.

Corn que la questi6 de I'androcentrisme linguistic s'ha traetal extensament en forcra
1I0cs7 i no difereix mort dels biaixos de qualsevol altre document, em limito a apuntar a
continuaci6 els principals fen6mens d'androcentrisme lingUistic trobats al llarg de les
notfcies sabre vioUmcia sexuada; adjunto tambe un cxemple de cada ft:nomen i algunes de
les possibles solucions.

1) Utilitzaci6 del masculi plural corn a presumpte omnicomprensiu del masculi i del femeni.
Aquest 11S es pot eomprovar en el scgiicnt titular, '·Los andaluces prolestan por la violencia
contra las mujeres".

Es podria resoldre amb una expressi6 generica corn la segUent: "A ndalucia prolesla por la
violeneia contra las mujeres".

7 En la Bibliografia es fan constar algunes publicacions basiques i nonnalment actuals
dedicades a I'androcentrisme i al sexisme lingUistics i a la manera de solucionar-los.

o tambe amb la presencia d'un femeni i d'un masculi: "Andaluzas y andaluces protestan
por la violencia contra las mujeres".
Igualment es podria redaetar acompanyant els substantius amb els respeetius articles: "Los
andaluces y las andaluzas protestan por la violencia contra las mujeres".
2) Utilitzaci6 de Particle masculf plural determinant un substantiu de genere cornu Corn a
presumpte omnicomprensiu del masculi i del femeni.
Es reflecteix, per exemple, en aquest titular, "Los fmenses piden mayor respuesta judicial
frente a 105 malos tratos".
El titular es podria resoldrc aixi: "Cl cuerpo de forenses pide mayor respuesta judicial frente
alas malos tratos".
Si aquesta solucia no es considera oportuna, tambe queda la possibilitat de posar tots dos
articles: "Los y los forenses piden mayor respuesta judicial frente a 105 malos tratos".
3) Utilitzaci6 del masculi singular corn a presumpte omnicomprensiu del masculi i del

femeni.
En la segUent redaccia es detecta aquest problema: ",Cuantas personas no han oido gritos y
lamentos de mujeres al otro lado de la pared de su casa y han decidido no intervenir con el
falso puder de que 10 que ocurra de puertas adentro de la casa de su vecino no les
corresponde" .
Es podria resold re aixi: "de que 10 que ocurra de puertas adentro de la casa de su vecino 0

de su vecina no les corresponde".
En aquest cas concret, i tenint en compte que la majoria dels maltractaments es perpetren
contra les dones, estaria gairebe justificada tambe la solucio nomes en femenL "10 que
ocurra de puertas adentro de la casa de .'In vecina no les corresponde".
4) Redaccions que mostren subordinaci6 de la dona a l"home.
En la segOent not(cia, "Rafacl MT., de 43 anos, y,';lI esposa, Encamaci6n M.C., de 38, se
eneuentran graves, aunque estabJes", hi ha una subsumissi6 de la dona al seu espos, se la
presenta com a apendix de I'home.
Es podria resoldre amb un generic: "La pareja formada por Rafael M.T., de 43 afios, y
Encamacion M.C., de 38, se encucntra g,rave, aunquc estable".
Es pot redactar la noticia presentant directament els noms: "Encarnaci6n M. C., de 38, y
Ra/ael A1 T.de 43 afios, se encuentran graves, aunque estabtes".
El titular de la noticia ho donava practicament solucionat ja que deja: "El matrimonio

herido en Cordoba se encuentra grave".
Si es volien afegir els nomS nomes calia escriurc el segticnt: El matr/manio formado por
Encarnacien M.C., de 38, y Rafael M.T., de 43 afios se encuentra grave".
5) Redaccions amb problemes de concordan,a
En el titular, "Villalobos critlca a [os )lIr!ces por el desigual trato que otorgan a hombres y
mujeres maltratados", hi ha un problcma de concordan\a, ja que es fa concordar el femeni
"mujeres" amb el masculi "maltratados'·.
Es proposa, quan es donin aqucsts cases, fer eoncordar I'adjectiu 0 participi amb el
substantiu que li quedi mes a prop: "que otorgan a hornbres y mujeres maltratadas".
o be: "que otorgan a mujeres yhombres maltrolados".
6) Redactats en que a IDeS del suhstantiu 0 de I'adjectiu femeni es fa constar la paraula
"mujer".
En el titular "Las lnfidelidades amorosas de una mujer madrilena acaban en un intento de
asesinato", es constata que es innecessaria la paraula "mujcr" donat que el sexe de la
protagonista ja esta inscrit en la paraula "madrilena".
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Aquest titular es podria resoldre traient la paraula que sobra: "Las infidelidades amorosas
de una madrilena acaban en un intento de asesinato".
7) L'ordre d'aparicio de femeni i de mascuH.
Es va trobar un redactat que realment portava a1 limit aquest biaix; deia aixf: "Par
inhalaci6n de humo han sido asistidas tres personas: Maria de! Cam\en Leon y sus hijos
Manuel Angel L6pez y Tomasa, de [res y flueve anus, respectivarnente, aunque no esuin

hospitalizados".
Tal i que habitualmenl se solen citar les filles i els fills per ordre d'edat, l'androcentrisme ha
fet anteposar el nen a la nena, es a die, rhome a la dona. Aquest androcentrisme en j'ordre
de citaci6 es refon;a encara amb un altre mecanisme: es paria de la nena nomes amb el nom
de fonts menlre que el nen le noms j cognoms (malgrat que nomes se'n citi el patern).
8) En algunes noHcies es tracta les dones amb una familiaritat i proximitat impropies del
llenguatge periodistic.
En la redacclo de la noticia que donava compte de l'assassinat d'una dona a mans del seu
exmarit, compareix una vei"na en els segilents termes: "lodo OCUITio muy nlpido, comenta
ayer Mari, la primera que sali6 de su casa al escuchar la pelea"; unes Hnies despres la
noticia continua aixi: "Beni Garcfa, una vecina, aviso a su hijo que es sanitario".
El tracte correcte i adequat 5embla que os el del segon subratllat ja que el primer os impropi
d 'una noticia fomml i del llenguatge est,'mdard periodfstic amb que s' articulen les noticies;
el que s'ha utilitzat en la noticia es considera corn mes aviat propi d'un registre col.loquial
que connota familiaritat i coneixement de la persona a la que s'al.ludeix.
9) En ocasions s'utilitza el singular "~la mlljer" per referir-se ales dones en general.
En la redacci6 de la segUent notfcia hi ha una mostra d'aquest fenomen: "que afecta la vida
y dignidad de la mUJer en la actual sDciedad espanola".
Sembla mes oport6. en aquests casos utilitzar sempre el plural "I as mujeres", forma que en
aquest cas engloba millor el col.lectiu, reflecteix mes la realitat de les difcrencies entre les
dones i no incideix en el topic que totes (es dones s6n iguals.

Algunes conclusions
A la vista de tot el que s'ha exposat es poden establir una serie de rn.'lS generals que
tenyeixen les noticics sobre maltractamcnts i violencia se:\uada en general. aquest'i trets no
nomes eonfiguren una determinada imatge de les dones sinaque implicitament donen tambc
pautes i models de eomportament per a Ics dones que es troben en aqueslcs simadons (i
totes les allres).

a) Presenlaci6 de les dones corn a passives, sense capacitat d'iniciativa i de rcacci6, i sense
qualitats remareables.
b) Quan les dones no es mostren passives, s'atribueix el crim a la deeisi6 de les dones

(intents de separaei6, separaci6. denuncies per maltractarnents).
c) Aquestes dues maneres de presentar les dones te tendencia a victimitzar-les.
cl) En oeasions]a premsa tendeix a no qualificar ni adjectivar l'actuaci6 de iajusticia, es a

dir, atorga legitimitat amb el seu silenci a actuacions lesives per ales dones
e) En canvi, en moItes ocasions si que qualifiea i adjeetiva knonnalment a partir de la ironia

les actituds i les iflidatives de les dones. L'expressada ironia tendeix a rninimitzar i a
subvalorar les dones i les seves inkiatives.

f) Tots aquests trets del contingut de les noticies s'acaben de travar amb una serie de biaixos
androeentrics subordinadors de les dones en la forma de redactar.
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