


1. Introducció: 

En conèixer quin seria  l’àmbit  del  meu treball  de fi  de grau,  la  dimensió social  de la 

perspectiva estètica, i tenint en compte el meu especial interès per la música, vaig decidir 

començar a indagar en l'estudi de la música com a producte cultural  de masses amb 

especial  rellevància  en  la  seva  influència  en  la  creació  d'identitats.  Paral·lelament,  al  

centrar-me en la creació d'identitats, vaig decidir centrar l'estudi en persones joves, ja que 

són les que, a manca d'una identitat definida, la comencen a construir bàsicament a partir  

de l'oci. I una part cabdal de l'oci juvenil relacionada amb la música i amb aquesta creació 

d'identitats  és  l'oci  nocturn.  Per  últim,  vaig  decidir  centrar-me  de  manera  molt  més 

concreta en la creació d'identitats de gènere, ja que els atributs de gènere s'adscriuen a 

les persones i als llocs basats en estereotips arrelats a la societat patriarcal i la manera 

com arriba aquesta realitat estereotipada als joves té molt a veure amb els estils de vida 

mediatitzats pel consum d'oci.

2. Marc teòric i objectiu: 

La tria de l’objecte d’estudi va venir marcada pel debat teòric sobre la noció de la cultura 

popular i el seu “efecte” en la població receptora, sobretot si és d’origen comercial, en 

mans d’autors com Adorno i Horkheimer (1994). A partir d'aquí, a través de Ken Roberts 

(2012)  i  Roger  Martínez  (2003)  s'ha  explicitat  com el  consum d'oci  d'aquesta  cultura 

popular afecta en especial als joves, influint en la construcció del seu món de significats, 

sentits, identitats i relacions socials i culturals. I un dels elements més importants de la 

cultura popular que crea identitats juvenils és la música, fet que s'ha tractat a partir de 

Simon Firth (2001) i Juan R. Ramírez (2006). Seguidament, havent vist teòricament que la 

música  emmarcada  dins  d'aquesta  cultura  popular  ajuda  a  reproduir  la  masculinitat  i 

feminitat a partir  de l'estilització del cos a través de Laura Viñuela (2008) i, de nou, a 

Roger  Martínez  (2003),  s'ha  tingut  en  compte  la  teoria  de  la  representació/disposició  

(display) de gènere en el comportament no verbal de Goffman a partir d'aquest mateix 

autor (Goffman, 1987) i de Cara Wallis (2011), sense oblidar la teoria de la dominació  

masculina plantejada per Pierre Bourdieu (1998).

A partir d'aquí, es va plantejar l'objectiu d'analitzar com es construeixen la masculinitat i la  

feminitat  en l’oci  nocturn  dels  joves en dos espais socialment  diferenciats  a  partir  de  

llenguatge no verbal.



3. Metodologia:

La metodologia emprada per tal de realitzar aquest anàlisi del comportament no verbal ha 

estat  la observació directa,  interna,  no participant  i  encoberta.  S'ha optat  per  aquesta 

opció perquè allò important  de l'anàlisi  del  comportament no verbal és veure com les 

identitats de gènere es construeixen o reprodueixen en els cossos des de la subtilesa 

quotidiana i de manera inconscient. A més, aquestes observacions s'han complementat  

amb l'anàlisi d'un videoclip d'algun músic o grup musical referent per a cada sala d'oci 

nocturn escollida. Les sales s'han escollit tenint en compte  l'estil de cultura popular que 

legitimen i reprodueixen i sabent que els estils de la cultura popular es construeix en base 

a un sentiment de col·lectivitat  creat per oposició a col·lectius d'estils diferents que es 

construeixen, a la vegada, de la mateixa manera. Així, s'ha observat a: 

– New Bora Bora Sabadell  (NBB): discoteca d'èxit  de  la  zona hermètica  de 

Sabadell (reguetón, house i dance). Delimita unes normes d'accés basades en 

la  diferenciació  entre  masculinitat  i  feminitat.  Artista  escollit:  Henry  Méndez, 

“Déjame contarte”.

– República  del  Ritmo  (RdR): de  caire  alternatiu  (rumba,  reggae,  ska, 

mestissatge, punk i rock) i dijous dedicats a universitaris. De lliure accés. Grup 

escollit: Bongo Botrako, “Todos los días sale el sol”.

4. Resultats:

Seguint els codis definits a l'hora de realitzar les observacions i tenint en compte que 

l'anàlisi dels videoclips ha servit per reforçar els resultats referents a la imatge, l'ús del cos 

i les interaccions, s'han obtingut els següents resultats.

4.1Espai i ús de l'espai

Començant per l'aspecte de l'edifici on té lloc la festa veiem que les imatges de referència 

que mostren abans d'entrar  ja indiquen com es construeixen les identitats  de gènere. 

Mentre que el  NBB presenta imatges del  personal  de la sala on es fa  evident  que a 

l'interior la dona serà tractada com un objecte i l'home com un subjecte de competició viril, 

a RdR no es coneix l'aspecte de la sala fins que obren la sala i es descobreix un espai 

decorat artísticament, representant simbòlicament l'evasió de la realitat que suposarà la 

festa.

També s'ha observat un ús de l'espai exterior ben diferenciat. Al NBB s'ha observat que 



mentre es fa cua els nois intenten, constantment, mostrar-se virils davant els altres nois, 

saludant-se agressivament, amb insults, cridant i am una posició del cos ben erecte i una 

mirada altiva; i les noies mantenen una actitud dòcil i amb molt contacte físic. En canvi, a 

RdR aquesta diferenciació entre masculinitat i feminitat no és tant evident, sinó que és 

més simbòlica: els nois prenen un lloc alt, les noies rauen assegudes...

Una altra de les diferències rellevant l'hem trobada en l'entrada a la sala. A RdR val 5€ per 

a tothom, mentre que al NBB el seu preu varia en funció del sexe: 5€ per les noies i 10€ 

pels nois.  Queda clar que en aquesta discoteca les noies són un objecte d'atracció per a  

la festa a través d'atorgar-les un poder d'atracció i de seducció reconegut per tothom.

També es dóna un diferència important en quant a la distribució de l'espai. Al NBB només 

entrar topem amb un photocall, donant el missatge que la imatge en aquest espai resulta 

quelcom a tenir especialment en compte de cara als altres. En canvi a RdR, topem amb 

dos futbolins, donant el missatge que allò important és interactuar amb els altres. Ara bé,  

tot i això, quan les noies prenen un rol actiu jugant al futbolí, un espai estereotipadament  

masculí, se'ls reconeix l'activitat com a persones masculines. En un primer moment es 

trenca la dicotomia segons la qual es crea la dominació masculina, però de seguida surten 

mecanismes  per  mantenir  la  diferenciació  entre  masculinitat,  superior,  i  feminitat, 

subordinada. En canvi, al NBB ja des del primer moment es reprodueixen masculinitat  

dominant i feminitat subordinada en l'ús del photocall: els homes es mostren com a figura 

central, viril, protectora i possessiva en les fotografies; i les dones com a objecte passiu.

En quant als pòdiums o escenaris de les sales s'ha comprovat que a RdR el seu ús és  

completament  lliure  pels  clients,  metre  que  al  NBB,  a  part  dels  clients,  hi  ha  varis  

moments en què s'utilitzen com a espai de dinamització. Allò que en destaca és que les 

dinamitzacions que s'hi realitzen sempre reprodueixen les representacions dels cossos 

ideals,  tant masculins com femenins, això és, tant mostrant  la virilitat  extrema com la  

objectificació sexual de la dona. Aquest fet es reprodueix en la imatge dels cossos del  

personal de la sala i del famós convidat. A més, en el NBB és una constant la separació 

dels espais masculins i femenins, fins al punt que hi ha una barra de cambreres i una 

barra  de  cambrers,  a  les  quals  hi  realitzen  dinamitzacions  eròtiques  i  coreografies 

sensuals. En canvi, a RdR les barres són mixtes i es dividixen en funció del seu producte 

(exclusiva de còctels i la resta), no per sexe.



4.2Imatge

En quant a la imatge dels clients, també s'hi han observat diferències rellevants. La imatge 

que donen els clients de RdR va enfocada al rebuig a un estil de vida burgés o al rebuig a  

un estatus elevat o a la cerca de la igualtat de gènere (nois amb complements i arracades 

o noies amb el cabell curt). En canvi, al NBB tant nois com noies s'arreglen per assistir a  

la festa, mostrant-se ells elegants o, sempre que la musculació ho permeti, virils; i elles 

s'arreglen per fer goig, ben maquillades i amb joies pomposes. Així, mentre que al NBB es 

deixa clara de manera explícita la diferenciació entre masculí i femení, a RdR s'intenta 

rebutjar aquesta diferenciació de manera molt més implícita.

4.3Ús del cos i interaccions

A l'hora de comprovar les diferències en l'ús del cos i les interaccions s'ha observat, en 

primer lloc, la influència que arriba a tenir la música en la creació d'identitats de gènere. A 

RdR, tot  i  tenir  només una sala,  s'han detectat reaccions diferents en funció de si  la 

música que sona és rumbera/salsera o és més skatalítica o punk. En el segon cas ball és 

igual  tant  per  nois  com per  noies,  tot  i  que  presentant  característiques  considerades 

masculines, és a dir, es caracteritza per regir-se per uns moviments rígids i agressius. 

Així, es fa evident com la igualtat només és possible si les femenines adapten els seus 

moviments  a  la  masculinitat.  En canvi,  quan la  música  que sona  és  més  rumbera  o 

salsera es donen algunes característiques comunes amb el ball  que s'exerceix en els 

estils del NBB: les noies mostren fragilitat que necessita una protecció, que l'aporta la 

rigidesa masculina. Ara bé, al NBB s'han detectat molts més indicadors que en RdR en 

quant a la disponibilitat simbòlica que presenta noia en el ball (es toquen molt i remenen 

molt  els  malucs,  mostrant-se  delicades,  boniques  i  seductores).  La  dominació  i  la 

subordinació  eròtica,  així  com  la  disponibilitat  simbòlica  (poder  d'atracció  i  seducció 

conegut i reconegut per tothom) són una constant en el NBB.

En  la  seducció és  dóna  una  contraposició  femenina  entre  les  dues  sales.  A  RdR 

predomina la noia que provoca, que és activa (fins i tot dóna conversa), encara que també 

mostrant-se submisa en la majoria d'ocasions a través de somriures i admiracions. En 

canvi, al NBB la noia fa goig, que exagera les característiques del ball als ulls dels nois, 

els quals són els encarregats de captar el goig i conquerir a la noia, fer-la seva. També cal 

comentar que al NBB el principal objectiu de la festa és la seducció, mentre que a RdR, 

no.



En quant a la resistència a la seducció, també apareixen diferències substancials. Al NBB 

aquest missatge es dóna mostrant que la noia ja està posseïda i protegida. En canvi a 

RdR s'han  observat  casos  en  què  les  noies  rebutgen  al  noi  de  manera  més  activa,  

rebutjant a ser dependents de la possessió del noi. Ara bé, per poder deixar clar aquest  

missatge es veuen forçades a prendre una actitud masculina.  Quan ell  no domina, la 

situació ja deixa de ser excitant.

Centrats en l'anàlisi de les mirades hem vist que tant a RdR com a NBB els nois miren 

descaradament a les noies, però amb una petita diferència. A RdR miren per mostrar tant 

desig  com  rebuig,  sempre  acompanyant  la  mirada  de  paraules  amb  els  companys 

masculins. En canvi, a NBB, a part de que els nois miren molt més, ho fan sempre amb 

una clara intenció de desig i sense comentar la jugada amb ningú, ja que si no és per 

desig, no es mira a les noies.

 

S'ha detectat una coincidència en les dues sales, tot i que d'una manera més seriosa a 

NBB i d'una manera més enjogassada a RdR: la masculinitat es construeix a partir d'un 

mateix mecanisme en els dos espais comparats: la virilitat construïda davant els altres. A 

més, en els dos espais coincideixen els mecanismes per construir la feminitat. Les noies 

es mostren molt més expressives i enjogassades que els nois, reproduint la idea que el 

cos femení és un cos-per-als-altres, disponible, i és un cos infantilitzat, així com mostren 

un cos fràgil, delicat i dòcil. La diferència que si que cal remarcar, és que al NBB les noies  

són tractades recurrentment com una joguina sexual, cosa que és difícil de trobar a RdR.

En definitiva, hem comprovat com, en diferents graus de dominació masculina, tal i com 

llegireu a les conclusions, s'ha detectat la creació de les següents identitats de gènere:

NOIES NOIS

Feminitat Masculinitat

Objecte Subjecte

Dòcil Viril

Provocadora Excitat

Atractiva Fort

Passiva Actiu

Seductora Seduït

Fràgil Protector



Joguina Jugador

Enjogassada Seriós

Suau Dur

Dependent Independent

Desitjada Anhelant

Submissa Dominant

Incapaç Competent

Conformista Ambiciós

Cooperativa Competitiu

Sensible Fred

5. Conclusions:

La primera conclusió que s'obté dels resultats obtinguts de manera evident  és que la 

dominació masculina, tot i ser present tant en la cultura majoritària representada pel NBB 

com en la cultura alternativa representada per RdR, es reprodueix de manera contundent 

en la primera. És a dir, hem comprovat com en la cultura majoritària en cap moment es 

qüestionen els estereotips de gènere i les posicions homòlogues sobre les quals es forma 

la dominació masculina, mentre que en la cultura alternativa s'intenta construir un discurs 

simbòlic d'igualtat. Tot i això, es tenen tant interioritzats els estereotips segons els quals es 

construeixen les identitats de gènere que per molt que es creïn discursos simbòlics de 

rebuig  a  qualsevol  tipus  de  dominació,  en  els  aspectes  més  inconscients  s'acaben 

reproduint.  Ara  bé,  cal  parar  atenció  en aquest  punt,  ja  que no s'ha  de caure  en un 

determinisme estructural. Cal tenir en compte que els individus no som simples titelles de 

les estructures, sinó que les estructures són els fonaments a partir dels quals els individus 

creem i treballem les nostres identitats, sigui de forma conformista o resistent.

Així,  resulta  rellevant  que  hàgim  topat  amb  un  espai  (RdR)  on  en  certa  mesura  es 

contradiu a la concepció de la indústria cultural establerta per Adorno i Horkheimer (1994), 

ja que dins d'aquesta indústria es dóna un procés de creació de resistències simbòliques. 

És a dir, malgrat està consumint un producte d'origen comercial dins la indústria cultural 

s'ha vist com els i les joves poden prendre posicions actives i transgressores amb l'ordre  

establert com a dominant, és a dir, amb la masculinitat imposada com a dominant. Per  

altra banda, també ens hem topat amb una cultura majoritària on s'enforteixen els rols de 

gènere  i  sexuals  tradicionals,  on  s'expressa  una  total  conformitat  amb  les  normes 

hegemòniques i la dominació masculina.



El fet que ens trobem en una situació on l'estil conformista és el que té més consumidors,  

ens fa plantejar per quina raó, dins de la indústria cultural, ven més el producte que passa 

per  reproduir  els  rols  de  gènere  de  manera  conservadora.  I  en  aquest  punt  si  que 

defensaríem allò exposat per Adorno i  Horkheimer:  el fet de que el funcionament dels 

codis  patriarcals  es doni  a un nivell  inconscient  garanteix  la seva continuïtat  i  es veu 

reforçat per la ideologia de la indústria cultural segons la qual la cultura és entreteniment i,  

per tant, no transmet significats. 

Per últim, cal reflexionar sobre la relació entre els àmbits més comuns entre els joves i la 

rellevància simbòlica que pren l'oci nocturn en el marc de la vida quotidiana. És a dir, hem 

vist com els locals de nit proporcionen als joves un material simbòlic molt potent per definir 

la seva identitat de gènere. Però no hem d'oblidar que els àmbits més comuns com ara 

l'escola, la família, la política, etc. tenen influència en les decisions dels joves a l'hora de 

consumir dins la cultura popular. Amb això es vol arribar a la conclusió que tot i que dins 

d'aquests àmbits més comuns ens trobem en un període de canvis on s'intenta inculcar un 

discurs  basat  en  la  igualtat  de  gènere,  hem vist  com en majoria  de  nois  i  noies  les  

identitats  de  gènere  continuen  interioritzant-se  de  manera  molt  diferenciada  i  fora 

d'aquests àmbits comuns. El motiu d'aquest fet podria donar pas a un nou treball.
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7. ANNEXES

a) Fitxes de les observacions

 República del Ritmo

Dimensió Observació Interpretació

Espai Ús de l'espai: exterior: 
molta gent es queda fent 
parkineo, al voltant del cotxe 
amb alcohol i porros portats 
de casa. Es repeteix en 
bastants casos el fet de 
deixar el cotxe amb el 
maletero i les portes obertes 
per escoltar música mentre 
s'està fent el “parkineo”. La 
música que sona és de l'estil 
de la que sona a la sala 
(rumba, punk, ska, rock, 
reggae, mestissatge...). La 
beguda del “parkineo”: 
ampolla licor+refresc 
mescla+gel o 
kalimotxo/sangria/cervesa.

S'observa un grup bastant 
nombrós (11 persones) en 
què totes les noies estan 
assegudes a la borera i els 
nois estan de peu. Ara, la 
majoria de grups estan totes 
les persones en la mateixa 
posició (o de peu, o 
assgudes).

S'observa un altre grup amb 
un skate. Un noi i una noia el 
fan servir. El noi està 
ensenyant-li trucs a la noia. 
Apareix un segon noi que 
també intenta els trucs que 
el primer està ensenyant. Un 
cop provats li dóna consells 
a la noia perquè li surtin. 
Quan entro a dins, al cap de 
20-30 mins, encara estan 
igual.

- Inferioritat (terra o estirat al 
llit). Un alt lloc físic 
simbolitza un alt lloc social. 
Quan parlen les dones 
adapten mirada i pose per 
prestar atenció, no s'ajupen 
els nois. Protecció 
masculina, fragil.

- Homes instrueix, dona 
instruïda. Homes autònoms, 
dones dependents. 
Infantilització de la dona.



Dos cops a la nit cada dijous 
hi ha un bus: Vila UAB-Rep 
del Ritmo.

Terrassa: La gent la utilitza 
bàsicament per fumar. 

Hall: activitat als futbolins. Hi 
juguen tan parelles de nois, 
com de nois com mixtes. El 
que guanya es queda i 
passa la parella que ha fitxat 
l'1€. De fet, hi ha una parella 
de noies que guanya 7 
partides seguides i tothom 
els hi reconeix amb una 
apretada de mans i amb 
l'expressió facial que són 
bones

Lavabos: els de noies és 
més gran (hi ha més vàters, 
dues piques i dos miralls). Al 
lavabo de nois no hi ha 
mirall (es veu a on anava, 
però no hi és). El lavabo dels 
nois és al fons de la sala, i el 
de les noies, al fons a 
l'esquerra, abans del de nois 
(fent aquesta forma _I). 
Davant d'això, molts nois 
miren cap al lavabo de noies 
abans d'entrar. En canvi, no 
observo a cap noia que miri 
al lavabo de nois. També 
observo que els nois entren, 
pixen i surten. En canvi, 
vàries noies entren, pixen, 
s'emmirallen per pentinar-se 
bé i surten. També s'observa 
que quan els nois entren en 
grup, s'esperen a fora del 
lavabo. Les noies esperen a 
l'altra a dins el lavabo.

Sala principal: per la festa. 
Escenari (d'uns 5m2): hi ha 
gent que s'anima a pujar-hi a 
mostrar el seu ball. Hi ha 
més o menys tants nois com 
noies. La majoria de 

- Tipus de consumidors que 
busquen: estudiants 
universitaris.

- Apretada mans: tasca 
masculina, reconeixement 
de la masculinitat per molt 
que siguin dones. A més, la 
iniciativa de donar la mà 
sempre és dels nois (agafar 
mà). Tot i això, no es 
reacciona “malament” 
davant del seu rol actiu.

- Noies més gran pk no hi ha 
el de pixar drets. Objecte de 
desig que ha d'estar sempre 
bell.

- No cal mirall lavabo nois pk 
és una tasca feminitzada. 
Homes no actius quan la 
tasca és feminitzada.

- Miren si l'objecte és bell. 
Se sap que el lavabo de 
dones és l'espai on mantenir 
la bellesa. Joguina del 
mascle

- Espai privat no és per 
l'home, però si per la dona.

-  Bastant igualtat en 
l'actitud: tots s'ho passen bé 
junts de festa.



persones ballen fent l'imbècil 
i rient. També s'observen 
vàries noies, tot i que no la 
majoria, que ballen 
sensualment i que estan a 
davant de tot. Crida l'atenció 
que quan ballen 
sensualment la mirada es 
dirigeix cap avall. Dues 
d'elles comencen a ballar a 
una distància molt propera, 
llavors no miren cap avall, es 
miren les cares i se les 
apropen, com si s'anessin a 
tocar cara amb cara, però no 
ho acaben de fer. Aquest fet 
es repeteix els dos dies. Va 
pujant i baixant gent de 
l'escenari, però els dos dies 
és la mateixa tònica descrita 
(bastanta gent, fent l'imbècil i 
algunes noies ballen 
sensualment).

2 taules altes: s'hi deixa roba 
d'abric i ampolles i gots 
buits. Només en una ocasió 
es veu a una parella que es 
petonegen amb la noia 
asseguda al damunt (més 
endavant en faig referència).

Barra 1 i barra cocktels:     se'n 
fa ús només per demanar 
beguda.

- Dones a davant de tot: 
cortesia dels homes (primes 
les dones) + objecte.

- Mirada avall: Inclinació cap. 
Desviar mirada. Mentalment 
a la deriva.

- Dominació erotitzada

- Objectes de desig i honor a 
conquerir. Enjogassades. 
Dones que provoquen (rol 
actiu) i no són tractades de 
“guares”, “putes”... Cos per 
als altres.

- Homes no ballen 
sensualment per no ser 
feminitzats.

- Ell de peu/ ella asseguda. 

Imatge Roba: tant nois com noies 
porten samarretes 
(majoritàriament, es veu 
alguna camisa contada i en 
plan informal) llises de color 
uniforme o rallades, en les 
quals no es veu cap logo ni 
marca a simple vista. Quan 
hi ha lletra o dibuix és 
perquè la samarreta és de 
grup de música o perquè hi 
té un missatge conscient 
(vull dir que no és un simple 
logo o una simple marca, 
sinó que s'està intentant 

- Estil comú, però no 
“unisex”



transmetre alguna cosa 
conscientment).

També es veu molt comú l'ús 
de texans, un quants amb 
algun tall o forat, així com 
també es veu algun xandall 
de muntanya. Bambes i es 
deixa veure alguna bota de 
muntanya.
Algunes noies porten malles 
amb una faldilla curta a 
sobre o vestit uniforme que 
acaba fent la mateixa forma 
que la faldilla curta. També 
n'hi ha vàries amb 
samarretes tallades (a 
tirants, i el coll fet ample). 
També hi ha (mínim) un 
parell de nois amb 
samarreta tallada. No 
sembla que la gent es 
vesteixi expressament per 
sortir de festa. 

Pentinat: La majoria de 
nois, curt; i la majoria de 
noies, llarg. Tot i això també 
es veuen varis nois amb 
cabell llarg i poques noies 
amb el cabell curt. Algunes 
noies tenen un costat rapat i 
la resta llarg. No es veu 
gomina ni laca a cap cap.
Varis nois amb barba de 4 
dies i 2 amb barba llarga i 
cuidada (els dos hi són els 
dos dijous que he observat). 
També s'oberven tant nois 
com noies amb rastes.

Complements: Alguns nois 
(no la majoria) amb dues o 
més arracades. Més amb 
una sola arracada. Més 
sense arracades. Alguns 
amb collaret (coincideixen, la 
majoria, amb els que porten 
alguna arracada).
Les noies porten arracades, 
generalment, de plata en 
forma d'aro i grosses. 

- Silueta marcada (en canvi 
homes, no). Roba més 
seriosa en homes 
(infantilització). 
Reconeixement poder de 
seducció. 

- Nois samarreta tallada i 
total normalitat.

- Baraba 4 dies: homes no 
cal cuidin la seva belles, no 
són objecte. Tot i això: 2 se 
la cuiden, però símbol de 
masculinitat forta.
 

- No diferènciació gènere.

- Nois amb arracades: 
trenquen masculinitat en 
l'estètica. Tot i que avui dia 
és molt “normal” porta 
alguna arracada, cal 
destacar aquells que les 
porten grans i visibles.



Algunes collaret bastant 
dissimulat. Des de la meva 
posició és díficil fixar-se en 
el maquillatge, però no es 
veu cap noia que porti un 
quadre a la cara.
Algun noi amb tatuatge 
visible. I varies persones, 
tant nois com noies, amb 
piercing al nas, a les orelles i 
molt poques, al llavi.

Cambrers/es: del mateix 
estil que els clients.

Dj: els dos dies punxava el 
mateix dj. Cabell molt curt, 
piercieng al nas, texans, 
samarreta negra de grup de 
música punk els dos dies. El 
segon dia porta una armilla 
(tallada per ell) texana. 

Porters: porten uniforme de 
treball: jaqueta anorac negra 
amb lletres blanques a 
radere “Staff”. Un porta el 
cabell curt i l'altra engominat 
i de punta.

- No es preparen per ser un 
objecte de desig, tot i que la 
visió androcèntrica és arreu.

- Complements en amdós 
sexes: el cos com a quelcom 
estètic que és admirable 
pels altres.

- El primer que et trobes a 
l'entrar són dos mascles 
dominants a respectar. Això 
ajuda a mantenir l'ordre.

Ús del cos En  el  ball s’observen 
diferències  en  funció  de 
l’estil  de  música  que  sona: 
quan aquesta és més rítmica 
(rock,  punk,  ska)  tan  nois 
com noies ballen de manera 
molt  marcada,  amb 
moviments  que  recorden 
salts.  En  canvi,  quan  sona 
rumba  el  moviments  entre 
nois  i  noies  són  ben 
diferenciats.  Les  noies 
corben més el cos, els nois 
tenen  uns  moviments  més 
rígids.  Aquest  fet  també 
varia  quan  es  balla  en 
parella noi-noia:  en aquesta 
situació  s’observen  4 
parelles en què el noi és qui 
controla  els  passos  de  ball 
que  vénen,  sobretot 
direccionant  a  la  noia. 

- Si els moviments rígids són 
els masculins, punk, rock i 
ska masculinitzen a les 
noies, només així s'obté la 
igualtat.

- Fragilitat -vs- rigidesa. 
Necessitat de protecció--
>seducció

- Home mana en l'acció, 
protagonista. Dona objecte, 
joguina.



També  s’observa  que  els 
grups d’amigues ballen més 
que els grups de nois. Tot i 
això  també  s’observen  a 
nois que ballen junts, encara 
que  el  ball  és  burlesc  en 
situacions  rumberes  i  més 
agressiu  en  situacions 
“punkis”.

Seducció: El  primer  dia 
detecto  poques  seduccions, 
només dues:

-  En  un  cas  la  seducció 
comença  a  partir  de 
l'intercanvi  de  mirades 
(sempre  entre  noi  i  noia). 
Quan els dos s'aguanten per 
primera  vegada  la  mirada 
repeteixen  l'acció  unes 
quantes  vegades,  fins  que 
coincideixen  a  prop  en 
l'espai  i  s'entaula  la 
conversa.  En  aquesta 
conversa  el  noi  manté  una 
mirada ferma i constant cap 
a la noia mentre li  parla,  la 
qual mira el noi amb un mig 
somriure  i  amb “admiració”. 
Van xerrant fins que arriba el 
moment  del  petó:  el  noi 
interromp  la  xerrera  de  la 
noia,  a  la  qual  no  sembla 
que  li  molesti,  ja  que  li 
segueix  la  veta.  Acaben 
morrejant-se  amb  la  noia 
asseguda sobre  una de les 
taules altes i el noi de peu.

-  En l'altre  cas,  la seducció 
es dóna amb el ball. El ball 
en parella comença quan la 
noia  li  diu  alguna  cosa 
somrient  al  noi  i  aquest 
l'agafa i  comencen a ballar. 
Aquí la cosa és més directe 
que  en  l'anterior:  arriba  un 
moment del ball  en què les 
cares s'apropen i es dóna el 
primer  bes.  No  sé  qui  ha 
pres la iniciativa del petó, no 

- En “punkies” no cal que 
sigui burles perquè el seu 
ball ja és masculí. Rumba, 
cal ridiculitzar la feminitat per 
mantenir la dominació.

- No és el principal objectiu, 
sinó que ho és la festa.

- Es podria relacionar amb la 
teoria de la societat i el 
pensament heterosexual de 
Wittig.

- Ella admirativa: està a punt 
pel mascle, l'home pot 
respondre pels dos. Noi és 
el que parla i qui talla 
conversa per actuar i fer el 
petó: rol actiu/executiu. La 
dona mira com l'home actua. 
Somriure: l'altre és acceptat i 
apreciat. Dominació  i 
subordinació erotitzades 
(noia segueix la veta, noi 
actua). Cos-per-als-altres, 
objecte atractiu i disponible 
(mirada ferma).
 

- Noia somrient: l'altre és 
acceptat i apreciat. Noi 
l'agafa: rol actiu/executiu.



és prou evident com perquè 
la info sigui “objectiva”.

El segon dia no detecto cap 
seducció durant les dues 
hores d'observació. Ara bé, 
a la hora de tancar la sala, a 
les 06h, van sortint vàries 
parelles, no recordo 
quantes, totes 
heterosexuals. En la majoria 
d'elles, un dels dos 
s'acomiada de la colla 
d'amics i marxa amb el 
“ligue”. En altres, es 
despedeixen amb una bona 
morrejada i marxen per 
separat.

Mirades:  alguns  grups  de 
nois  que  es  veu  clarament 
com  es  dediquen  a  mirar 
noies  i  a  comentar  la  seva 
lletjor  o  bellesa  sense  que 
elles ho sapiguen. La qüestó 
no  és  que  les  noies  no  ho 
facin,  sinó  que  des  d'aquí 
dalt  només  detecto  que  ho 
fan els nois perquè són més 
“descarats”  a  l'hora  de 
senyalar  i  expressar 
facialment  l'acord  o 
descacord amb el company.

Parelles: es  fa  complicat 
detectar  si  hi  ha  parelles, 
sóc  incapaç  de  “desxifrar-
ho”,  ja  que  no  es  donen 
senyals evidents.

Porters:  la  majoria  del 
temps  estan  a  fora  a  la 
terrassa,  just  davant 
l'entrada,  tot  i  que  també 
entren de tan en quant a fer 
una  ullada.  La  posició  que 
adopten  del  cos  és 
clarament  masculina:  cos  i 
cap  ben  recte  i  mirada 
segura  i  altiva.  Quan 
interactuen  amb  els  clients 
ho  fan  de  manera  molt 

- Un altre senyal de que la 
seducció no és el principal 
objectiu de la festa per a la 
majoria (per contraposar 
amb bora, que es basa en la 
sexualitat er promoure la 
festa).

- Cos objecte, cos-per-als-
altres, depèn de la reacció 
dels altres. Objecte de desig 
que cal conquerir o rebutjat. 
Desig de possessió masculí 
(dominació erotitzada). 
Disponibilitat simbòlica de la 
dona. Virilitat: construïda 
davant els altre homes, per 
als altres homes. No hi ha 
senyals er part de les dones 
de que aquest estatus 
dominant sigui excitant.

- Superioritat.

- Superioritat. Ells són els 
propietaris i tenen l'autoritat.



educada. Em fixo que quan 
avisen  a  noies,  les  toquen 
suaument  per  l'espatlla 
mantenint el contacte mentre 
hi parlen. Al parlar, les miren 
als  ulls  i  quan  acaben  de 
l'avís fan un “sí” amb el cap, 
com preguntant si han entès 
el  missatge,  mentre  la 
mirada segueix als ulls. Amb 
els  nois  no  hi  tenen 
contacte,  però  al  xerrar 
segueixen el mateix patró.

La  gent  sempre  fa  cas  als 
porters, que només els veig 
interactuar  amb  els  clients 
per avisar si es fa un mal ús 
de l'espai  (seure  sobre  una 
bóta-taula  de  la  terrassa)  o 
per  xerrar  amb  treballadors 
i/o  clients  coneguts.  La 
interacció  amb  els 
treballadors  i  clients 
coneguts  no  és  tant 
instructiva.  Fins  i  tot  canvia 
l'expressió  facial:  amb  no 
conegut,  tenen  un  posat 
seriós;  amb  coneguts 
bromegen,  somriuen  i 
gesticulen més.

Cambrers: Un  dels 
cambrers fa el mateix posat 
dels porters (erecte i mirada 
altiva).  A l'hora de servir  es 
limita a la seva feina, sense 
donar més conversa. I ho fa 
amb una mirada prepotent i 
amb  expressió  facial  ben 
seriosa, fins i tot sembla que 
estigui  de  mala  llet.  No 
gesticula  i  sembla  un 
autòmat  servint.  Aquest 
comparteix  barra  amb dues 
cambreres. 

Les  dues  cambreres 
mantenen  una  expressió 
molt  més  agradable  i 
somriuen  molt.  Amb  alguns 
clients,  m'imagino  que 

- Aquesta mirada ferma no 
és tema de gènere, és tema 
de la seva feina: ésser 
superiors per ésser 
respectats i mantenir l'ordre. 
Per poder tenir aquest rol, 
adopten característiques 
masculines.
- Les noies són les que 
necessiten contacte físic 
perquè són inferiors. 

- Submissió davant el 
comportament marcadament 
masculí, a part de per la 
feina que els toca. 

- Masculinitat forçada per ser 
més dominants que de 
natural.

- Superioritat i seriositat (els 
homes són treballadors). 
- No somriure: no acceptar el 
client com a superiror.
- Manca d'activitat quan la 
tasca és femenina.

- Els clients consumeixen 
més si el tracte és femení, 
és a dir, per-als-altres?.
- Somriure: l'altre és 
acceptat i apreciat com a 



coneguts,  tenen  alguna 
petita  conversa,  sempre 
mantenint-se  somrients. 
Gesticulen quan parlen. 

A la barra dels cocktels hi ha 
un cambrer. Manté una 
actitud molt treballadora i es 
mostra seriós fent la seva 
feina, tot i que al final de la 
nit va una mica borratxo i 
passa a somriure.

superior.
- Gesticular: les dones són 
més expressives per-als-
altres.

- Seriositat masculina, 
relacionat amb la divisió 
sexual del treball.

Interacció S'observen, en dos moments 
diferents, dues noies 
diferents, que rebutgen a un 
mateix noi (alt, cabell 
arrissat i ros, texans, 
bambes fines banques i 
samarreta grisa llisa de cotó) 
que va ben borratxo i babeja 
amb totes les noies. Una, 
molt més baixeta que ell, de 
cabell llarg i llis, morena, ulls 
grossos (no tant com els 
pits) i amb malles negres, se 
l'intenta treure de sobre sent 
seca en les seves respostes 
i apartant la mirada. No ho 
aconsegueix fins que li 
demana a una amiga seva 
d'anar a fora a fumar. L'altre 
moment el pateix una dona 
poc més baixa que el noi, 
cabell llarg i ros, texans amb 
un tall, samarreta negra llisa 
de cotó i llavis pintats amb 
un color natural. Aquesta 
noia se'l treu de sobre 
mirant-lo a la cara amb 
expressió d'enfadada i 
rebutjant-lo amb un gest 
amb el braç com si apartés 
l'aire. El noi ho entén, es 
queixa amb cara d'enfadat i 
marxa (no sé si a fora o al 
WC)--> m'ha semblat una 
anècdota rellevant, per 
veure el que se surt de lo 
“normal”.

- Trenquen amb la 
dominació.

- Babós: homes autònoms, 
dones dependents i objectes 
de desig a conquerir i 
posseir.

- Alçada

- Seca: poca expressivitat 
implica trencar a,b la 
feminitat. Apartar mirada: 
retirada del context, per tant, 
està demostrant depen d'ell 
per formar part del context.

- Aquesta pren actitud 
masculina per equiparar-se 
a la condició d'ell i poder ser 
superior.

- Ressignació: ha estat 
superat per una femella 
masculina. No dominar deixa 
de ser excitant. Se l'ha 
ridiculitzat en l'espai públic 
davant els altres virils. Aquí 
es veu que la dominació es 
masculina perquè per fer-lo 
fora s0ha de ser masculí, 
per molt que siguis famella.



Quan noi i noia tenen 
contacte físic, en molts 
casos el noi agafa de 
l'espatlla a la noia i la noia 
de la cintura al noi. Quan es 
dóna el contacte durant el 
petoneig es repeteix en varis 
casos els dos dies la típica 
posició de noi agafa cintura i 
noia des de posició més 
baixa agafant-se les mans 
entre elles per darrere el coll 
del noi.

Entre nois s'observa vàries 
vegades els típics copets a 
l'espatlla i poca expressivitat 
facial. A més, gesticulen, en 
general, poc. Hi ha un noi 
que té un cos molt masculí 
(fibrat, alt...) però té gestos 
lleugerament femenins 
(sobretot amb els braços), 
una mica de pluma, vaja . Es 
veuen nois d'altres grups 
que, sense que ell se 
n'adoni, es riuen dels seus 
gestos.

Generalment,  les  noies  es 
toquen  molt  el  cabell  i  la 
cara  mentre  xerren,  en 
canvi,  la  majoria  de  nois 
tenen  les  mans  lliures  (o 
amb  beguda).  A  més,  són 
molt més expressives amb la 
mirada  i  amb  la  cara,  així 
com,  e  general,  gesticulen 
més.

Un noi  bromeja invertint  els 
rols de gènere: s’arrapa a la 
noia  penjant-se  com  una 
koala,  com si  la noia fos el 
mascle  en  zel.  La  noia 
somriu.  Apareix  una tercera 
dona que segueix la broma i 
prenen al noi com un objecte 
sexual. Totes riuen. 

Un  altre  noi  bromeja  fent 

- Espatlla: superioritat i 
propietat. La noia agafa de 
més avall: inferioritat.

- Ella arraulida quan estan 
cara a cara: protegida i 
posseïda. Fragilitat, dòcil. 
Subordinació erotitzada.

- Virilitat: tensió i contenció 
permamnents que s'imposa 
entre els homes per mostrar-
se virils.

-  Transformat en dona: 
subordinació eròtica quan 
com a mascle hauria de ser 
dominant.

- Tocar-se un mateix de 
manera delicada: fragilitat, 
delicadesa, dòcil.

- Les emocions són 
femenines. I són més 
expressives: cos-per-als-
altres.

- Transformat en dona: 
subordinació eròtica quan 
com a mascle hauria de ser 
dominant, per això fa gràcia. 
A més, les noies reconeixen 
la seva subordinació rient de 
la ridiculització de la virilitat.

- = anterior.



veure  que  el  seu  cos  és 
fràgil, tocant-se sensualment 
del  pit  a  l'entrecuix.  Dues 
amigues  li  segueixen  la 
broma tocant-lo i rient.

En quant a les postures que 
prenen els cossos quan 
interaccionen, no observo 
gaires diferències.

- Formalment es busca ser 
iguals. Ara, informalment 
mostren el poder del 
patriarcat i l'androcentrisme.

Hàbits de consum Beguda: Més combinats 
que cerveses. Pocs cocktels. 
Es veuen més nois que 
noies amb cervesa. Es beu 
bàsicament quan es parla, 
no quan es balla. Em fixo 
que la majoria de noies 
esperen a les pauses de les 
converses o a que l'altre/a 
interlocutor deixi de mirar-la 
per fer el glop. En canvi, és 
més comú entre els nois 
beure entre converses 
directes (cosa que implica 
que l'emissor desvia la 
mirada del receptor).

Tabac: tot i que no es deixa 
fumar a dins el primer dia 
d'observació hi ha una noia 
que ho fa, sense dissimular, 
però ningú se n'adona. La 
resta de persones fumen a 
la terrassa de fora. No 
detecto diferències en les 
maneres de fumar ni 
d'agafar el cigarro.

Drogues: porros tant en el 
parkineo com en la terrassa. 
No he tingut accés a saber si 
hi ha cap altre droga.

- Les interrupcions: 
superioritat qui interromp. En 
canvi, les noies respecten al 
dominant.



New Bora Bora Sabadell

En aquesta sala cada nit la dediquen a una temàtica segons la qual es realitza alguna 
dinàmica en algun moment donat de la nit. La nit que hi assisteixo (5 d'abril) no hi ha  
temàtica, sinó que reben la visita d'un famós, Fede, el “tronista” del programa Mujeres 
Hombres Y Viceversa. Aquest programa és un xou televisiu emès per Tele 5 en què un 
tronista  (actualment  en  Fede)  rep  pretendents  del  sexe  contrari  que  hi  acudeixen  a 
conquistar-lo.  Ara  bé,  és  el  tronista  qui  decideix,  després  d'haver-se  presentat  les 
pretendents, si vol conèixer-les o no, citant-se amb elles fora del plató. Després de totes 
les cites desitjades i de que el tronista hagi anat eliminant pretendents, arriba la final. En 
aqueta només hi queden les pretendents finalistes i el tronista ha de prendre una decisió:  
ha  d'escollir  a  la  pretendent  que  vol  com  a  parella  formal  o  marxar  en  solitari  del  
programa.

Dimensió Observació Interpretació

Espai Exterior: Les façanes diuen 
molt de les sales, ja que en 
són la part visible. En el cas 
d'aquesta discoteca, la 
façana de l'edifici està 
recoberta amb plaques de 
fusta en horitzontal (com 
palets penjats, però fusta 
més bona) sobre els quals hi 
ha cartells publicitaris grans 
(d'uns 5m d'alçada i 3m 
d'amplada). Els panells són 
cartells del personal de la 
sala (excepte dos que fan 
publicitat de festes).

A l'interior: només entrar 
has de passar per taquilla a 
pagar. La entrada per nois 
val 10€, per noies 5€. 

Just passades les portes 
d'entrada després de 
pagarhi ha un “photocall” 
amb els posters de la festa 
del dia i una moto d'aigua 
granate sobre la qual pots 
pujar a fer-te una foto. La 
discoteca són dues sales, la 
principal on posen 
“pachanga” i reggaeton i la 
de house i dance, més petita 
i amb 4 sofarets i 4 taules al 
pis de dalt. En aquesta 

- Noies com a objecte 
d'atracció per la festa. Poder 
d'atracció i seducció 
reconegut per tothom. 
Actitud cavalleresca: primer 
les dones, reconeixement 
subordinació.



ultima hi ha una barra petita, 
la taula del dj i un pòdium al 
centre. La sala principal te 4 
zones: la pista de ball, una 
tarima on hi ha el dj i fa de 
pòdium i al costat hi ha la 
barra dels cambrers homes. 
Hi ha un segon pis amb la 
barra de les noies que és 
més gran i té un balcó amb 
baranes de 'bambú'. Per 
ultim hi ha la zona mes 
elevada que acostuma a ser 
la zona VIP quan porten a 
algun famós i hi ha un sofà 
amb una taula i una barra. 
La decoració de la sala és 
feta amb graffiti, intentant 
imitar les platjes de les illes 
Bora-Bora. Les parets estan 
pintades amb paisatges 
d'illes i platges. Per això, els 
cambrers i cambreres van 
amb banyador.

Ús de l'espai: 
Photocall: No tothom para a 
fer-se la foto, però si molta 
gent. S'observa que la 
majoria de grups que pugen 
a la moto a fer-se la foto NO 
són mixtes.
Amb la poca estona que puc 
estar pendent del photocall, 
veig que entre nois, es 
manté un posat del cos molt 
recte i ferm. Somriguin o no, 
l'expressió facial sempre és 
forçada per tal de mostrar la 
millor imatge possible. 
Quan pugen grups de noies, 
observo que majoritàriament 
hi ha molt més contacte 
entre elles que en entre els 
nois. Moltes d'elles creuen 
les cames, una sobre l'altra. 
En algunes altres ocasions 
algunes d'elles s'abracen. 
Vàries de les que agafen el 
volant de la moto o toquen la 
moto, o fan amb els dit, no 
amb tota la mà com els nois.

- Superioritat dels nois.

- Imatge viril construïda de 
cara als altres.

- Notar: objecte sexual.



Durant aquesta poca estona, 
només veig dos grups 
mixtes, i en els dos les noies 
acaben arraulides en els 
homes. 1: dos nois amb les 
noies assegudes a sobre; 
amb una mà l'agafen de la 
cintura i l'altra la tenen lliure. 
2: un noi al mig, una noia a 
cada banda i ell les agafa 
per la cintura. Un altre noi 
està davant dels 3 sense 
pujar a la moto.
Sala house: Just al costat 
del dj hi ha en Fede, que es 
dedica a ballar i, de tant en 
quant, a fer algun comentari 
pel micròfon que té a la seva 
disposició. Tots els 
comentaris que fa són per 
animar la festa. És el centre 
d'atenció per a la majoria de 
clients, i actuen com a fans 
els que estan més propers a 
l'altell del dj on està ell. En 
un moment treu el mòbil i es 
fa una foto ell mateix 
d'esquenes a la gent perquè 
es vegin els fans i la sala. 
Els fans s'hi posen bé, 
aixecant els braços amb aire 
festiu. La resta s'ho mira. 
Arriba un moment en el que 
puja sobre el petit espai que 
hi ha al costat de la taula de 
mescles del dj i es treu la 
samarreta i la llença. Moltes 
noies embogeixen.

Pòdium sala principal: té 
dues funcions: per les 
dinamitzacions que fan els 
cambrers i cambreres i 
perquè la gent hi pugi a 
ballar. A la nit que hi 
assisteixo la dinamització la 
deixen a càrrec d'un grup de 
ball que fan una coreogràfia. 
A més, després d'estar a la 
sala de house, el Fede hi 
puja i balla mentre la gent 
actua amb el rol de fan. 

- Acarícien l'objecte, no el 
prenen com si el 
manipulessin.

- Protecció i possessió.

- Posessió

- Figura central.

- El cos ideal és l'ànima de 
la festa, és la divinitat viril a 
adorar. Per això l'adoren 
bàsicament noies, perquè 
està afectant a la virilitat dels 
altres nois.

- Subordinació a la virilitat 
ideal.

- Grup mixt.



Fede agafa un kabuki 
(cilindre amb aire a pressió 
que al accionar-lo deixa anar 
papers de colors i confeti) i 
el dispara.
Quan s'utilitza com a zona 
de ball no s'utilitza de forma 
especial, sinó com una part 
més de la pista de ball 
(m'imagino que degut a la 
gran afluència de gent). Tot i 
això, en alguna ocasió si que 
es veu alguna noia que es 
posa a ballar de manera 
descarada, mai un noi. Quan 
es detecta això molts nois es 
dediquen miren 
descaradament. En una 
ocasió hi ha una noia que es 
posa a ballar remenant 
cadera (“movimiento sexy”) i 
tocant-se el cabell i no 
només és centre d'atenció 
de les mirades dels nois del 
voltant, sinó que n'hi ha un 
que se li acosta per radere 
mirant-li el cul, amb els 
braços oberts i amb els llavis 
com si fes un petó. La noia 
nota que se li acosta un noi i 
es posa a ballar amb un 
amic seu. El noi babós entén 
el missatge i desisteix. Veig, 
durant la nit, situacions 
similars.

VIP no hi tinc accés.

Barra cambrers: per servir + 
de tan en quan, dinamitzen 
la barra: es tiren alcohol o 
nata a les abdominals just 
on comença el banyador o 
als mogrons i les noies han 
de beure o menjar d'allà. 
També veig que fan una altra 
dinàmica, on fan beure 
xarrups del seu cos a les 
clientes imitant postures 
sexuals.

Barra cambreres: per 

- La dona sempre està a 
punt per l'home, és un 
objecte d'admiració. 
Dominació erotitzada.

- Joguina sexual dels nois, 
cos-per-als-altres. 
Disponibilitat simbòlica 
(poder d'atracció i seducció 
conegut i reconegut per 
tothom i apopiat per retre 
honor als homes).

- El rebuig es dóna arraulint-
se a un altre noi: fràgil i 
dòcil, necessita protecció i 
mostra que ja està posseïda. 
Dependents.

- Interpretació barres en 
general: societat 
heterosexual. Divisió per 
sexes, ja que posar a 
treballar en un mateix espai i 
fent el mateix suposaria 
estar en iguals condicions. 
Dominació i subordinació 
erotitzada 100%.



servir+mateixa dinamització 
que els cambrers, però 
l'alcohol se'l tiren a l'escot i 
la nata a l'abdominal o just 
on comença la part de baix 
del bikini. Aquí tenen de 
diferent amb els camrbrers 
que just quan s'acosta la 
boca del client elles fan una 
corba movent tot el cos, de 
manera que el client només 
ha de posar la boca i no la 
de moure, ja es mouen 
elles.També fan lo de les 
postures sexuals. Canviem 
clientes per clients, sempre 
heterosexualment.

En les dues barres, depèn 
de quina cançó sona, els 
cambrers i cambreres hi 
pugen i ballen una 
coreografia. És a dir, fan de 
cambrers/es i de gogós a la 
vegada. 

Imatge Es veu perfectament que 
tant nois com noies 
s'arreglen per anar de festa. 
De fet, jo mateix m'he hagut 
d'arreglar seguint el seu 
estil.

Nois: veig tres versions, 
encara que en totes hi ha 
presència de texans mai 
amples ni “cagats” i bambes 
o estretes i amb alguna 
marca, o amples rollo skater. 
Samarreta de cotó o polo, en 
moltes d'elles es deixa veure 
la marca, tot i que també n'hi 
ha algunes de llises (1). Polo 
o samarreta de cotó 
arrapada al cos per aquells 
nois que estan musculats 
(vàries amb una mica 
d'escot) (2). Camisa amb coll 

- Mimetització.

- Virilitat davant els altres 
homes. Qui és més 
dominant? A més, els 
musculitos són objecte 
d'admiració per les dones.



ja sigui cordada o oberta 
amb una samarreta de cotó 
a sota (3). Les arracades 
que es veuen, que són 
poques, són o de fusta, 
dilatacions, algun brillant o si 
són de plata no són gaire 
visibles (no com passa a 
Rep. Del Ritmo que són aros 
visibles). Es veu algun 
piercing contat al llavi i cap 
altre. Alguns nois amb gorra 
i molt pocs amb tatuatges al 
braç (tots els que em fixo el 
porten al braç i tenen els 
musculs treballats). Tots 
amb el cabell curt i veig molt 
toupés. Tots van afaitats, no 
veig ni un pèl a la cara.

Noies: Moltes noies amb 
pantaló molt curt (de la 
cintura a la cuixa) i amb 
mitges transparents a sota. 
També n'hi ha amb texans 
apretadets i bastantes amb 
vestit de faldilla curta. Totes 
les que veig porten el cabell 
llarg. Abunda el maquillatge: 
ulls, llavis i colorets a la 
cara. També abunden 
collarets vistosos i rellotges 
o polseres molt fins/es. Veig, 
cosa que no hi havia a Rep 
del Ritmo, bastantes noies 
ensenyant melic.

Cambrers/es: en banyador. 
El banyador dels 2 cambrers 
els arriba a cobrir fins a la 
cuixa. Porten bambes. 
Porten toupé. Un d'ells porta 
un tatuatge amb sanefa 
polinèsia a l'espatlla. La 
cosa està en el cos: estan 
molt musculats, 
completament depilats i es 
cuiden molt el cutis (com a 
mínim porten les celles 
arreglades). 
Les 3 cambreres porten 
biquini. La part de dalt deixa 

- L'home és elegant o viril, la 
dona és atractiva.

- Cos-per-als-altres. Que fan 
goig (no pas que 
provoquen), volen ser 
seduïdes pels homes 
atrevits a atacar.

- Virilitat. Importància que li 
donen a la imatge i al cos.

- Cossos ideals: homes 
forts, dones fràgils. Quins 
homes són més forts – vs – 



veure que tenen uns pits 
grossos, tant perquè cobreix 
poc com perquè la porten 
ben apretada. La part de 
baix és ben curta i deixa 
veure part del cul (no arriben 
a ser tangues). Una d'elles 
porta tattoo a l'espatlla i la 
cuixa. Són Barbies sexy 
playeras (en el treball posar 
les fotos de la web).

Djs: Cabell curt, samarreta 
de cotó (un vermella, l'altra 
blava) amb llestres i algun 
dibuix al centre, texans 
arrapats i bambes fines.

Porters: samarreta negra i 
texans. Són molt agressius a 
l'hora de triar a quina gent 
deixen entrar i a la que no, 
sempre amb un posat 
extremadament viril i seriós.

Fede: Gorra “reebok” plana 
negra, a joc amb samarreta 
de cotó negra, arrapada, que 
hi posa “go home!”, texans 
arrapats i bambes fines nike. 
Porta una mica de barba. 
Quan es treu la samarreta 
es veu qeu està fibrat, no 
està inflat com els cambrers, 
però té cos de gimnàs. 
Rellotge de plata. Tatuatge a 
l'espatlla. Depilat.

quines dones són més 
sexys.

- Subordinació erotitzada. 
Cos per als altres. Joguina 
sexual. Objecte de desig. 
Disponibilitat simbòlica. 

- en cap de les dues sales hi 
ha dj dona. Rol actiu i 
trascendental per la festa és 
per l'home.

- La roba que porta marca 
molt el cos: virilitat. 

- Go home: aquí el que 
mana sóc jo, sóc el més viril.

Ús del cos Ball:  Tant  en  la  sala  de 
house  com  a  la  principal 
observo, a trets generals, el 
mateix ús del cos en el ball. 

Noies: somriuen  molt  quan 
ballen.  Fan  molts  gestos 
amb els  braços i  les mans, 
amb  una  posició  de  les 
mans  molt  fina,  com  si 
acariciessin l'aire, i també es 
toquen  sovint  el  cabell,  a 
vegades  acabant-se 

- Mans acaricien aire: 
fragilitat.
- Tocar-se una mateixa: cos 
delicat i preciós.
- Remenar cadera: mostrar-
se com a objecte de prestigi 



acariciant  la cara.  A la sala 
de  “pachangueo”  remenen 
molt  la  cadera,  doblegant 
cames  (perreo).  En  general 
tracen  moltes  línies  corbes 
amb  el  cos.  A  vegades, 
desvien  el  cap  al  costat 
mirant  avall  sensualment 
quan corben cos.

Els  nois:  cos  rígid  i  un ball 
més  rebotat,  sense  traçar 
línies  corbes  amb  el  cos. 
Molts d'ells quan mouen els 
braços  ho  fan  amb  la  mà 
tancada,  amb  el  puny.  Es 
mouen  molt  flexionant  els 
genolls alternativament.

Nois ballant entre ells: ballen 
amb el cos distant, evitant el 
contacte.

Noies  entre  elles: Ballen  a 
prop  i  els  seus  cossos  es 
toquen sovint quan ballen.

Noi-noia:  el  noi  domina  els 
moviments del ball. Quan el 
noi  fa  apropar  la  noia, 
aquesta  se  li  arrramba  i 
remena la cadera  tal  i  com 
he  descrit  que  ballen,  però 
ben  arrambades.  El  noi 
gairebé  no  és  mou, 
bàsicament  mira,  disfruta  i 
toca (normalment l'agafa per 
la cintura mentre li remena el 
cul  ben  arrambada).  Tot  té 
una intensitat sexual bastant 
marcada,  fins  i  tot  les 
expressions  de  la  cara:  la 
noia seductora i provocativa 
(amb  les  mirades 
admiratives  cap  al  noi, 
mossegant-se  suament  el 
llavi i somrient molt) i el noi 
la  mira  mostrant  desig  de 
possessió. 

Seducció:  Costa  distingir 
quan  es  dóna  un  cas  de 

a conquerir.
- Corbes: fragilitat, qui ha de 
mostrar-se per ser seduïda 
és ella.
- Desviar: el context el 
domina l'home.

- Rigidesa: superioritat, 
control de la situació.

- Puny: Duresa, domini.

- Manteniment virilitat.

- El seu cos és perquè els 
altres mirin. Subordinació 
eròtica.

- D'esquenes: inferioritat. 
Objecte sexual.

- Admiració: inferioritat.

- Joguina sexual de l'home.



seducció  i  quan  no,  ja  que 
tot l'ambient en la discoteca 
té  una  connotació  sexual 
molt  forta. Només cal veure 
la  descripció  dels  balls.  La 
seducció  normalment 
funciona  de  la  següent 
manera:  les  noies  ballen 
com  he  descrit,  però  de 
manera  més  exagerada. 
Criden més a la mirada dels 
nois, que passen a desitjar-
les.  Llavors  són  ells  qui 
actuen  i  s'arramben  a 
conquerir.  Veig  més  gent 
que a Rep. Del Ritmo “liant-
se” en plena festa, tot i que 
també hi ha molta més gent. 
També  veig  casos  en  què 
per tal de provocar les noies 
es  besen  als  llavis  davant 
d'algun noi. De fet, també ho 
he vist fer a les cambreres.

Parelles: En  aquesta 
discoteca  si  que  veig 
parelles.  Les  detecto  de 
dues  maneres  diferents: 
quan els fan una foto durant 
la  festa  i  s'hi  posen 
morrejant-se  /  quan  una 
dona comença a ballar i se li 
apropa un noi i la reacció de 
la  noia  és  apropar-se  a  la 
seva parella  per  deixar  clar 
que ja en té.

Mirades:  és  molt  clar  com 
molts  nois  es  miren  amb 
desig a les noies. Veig que, 
a  diferència  de  Rep.  Del 
Ritmo, normalment no es fan 
comentaris, només es mira i 
es mira molt més. En canvi, 
les noies no miren, sinó que 
el seu cos es mirat. A més, 
com  he  comentat  en  la 
seducció,  fan  servir  el  cos 
exagerant els moviments del 
tipus  de  ball  que  realitzen 
per ser mirades.

- Entre noies: es mostren 
com a joguines sexuals.

- Possessió marcada des de 
l'inici.

- Possessió, per les dues 
bandes: et vull posseir, però 
ja estic posseïda. És ella qui 
es mostra posseïda.

- Dominació erotitzada. Cos 
per-als-altres.

- Dominació completament 
reconeguda i acceptada.

- Erecet i alt: superioritat.



Destaco que  els  nois 
constantment mantenen una 
posició del cos ben erecte i 
amb el cap ben alt.

Porters: No entren a la sala. 
Només  estan  a  fora 
seleccionant  clientela.  Són 
mlt  més  funcionals  que  a 
Rep.  Del  Ritmo.  De  fet, 
deixen passar, tot  senyalant 
cap a l'interior,  o no deixen 
passar.  Quan  no  deixen 
passar  agafen  el  client  per 
l'espatlla  i  l'emenyen  cap  a 
l'altra banda, sense ni mirar-
los ni  parlar-los,  de manera 
bastant  agressiva.  Només 
veten entrada a nois, no veig 
que  la  vetin  a  cap  noia. 
Aquesta  agressivitat  serveix 
de  provocació  per  a  més 
d'un  expulsat,  que  contesta 
posant-se  agressiu.  Quan 
passa  això,  comença  una 
baralla de “galls”, de virilitat. 
Sembla que s'ofenguin com 
si  no  poguessin  entrar 
perquè  no són  prou  homes 
per  aquesta  sala. 
Lògicament,  la  discussió  la 
guanya el porter que té més 
autoritat i més virilitat.

Cambrers:  quan  ballen  ho 
fan  per  mostrar  el  cos  que 
tenen.  De fet,  quan fan  les 
coreografies  juntament  amb 
les  cambreres es veuen de 
quina manera mostren cada 
un  el  cos:  cambreres  de 
manera eròtica, en canvi els 
cambrers  sembla  que  ballin 
forçadament,  com si els fes 
vergonya,  però  realment 
estan tant inflats de músculs 
que  és  com  es  poden 
moure.  És a dir,  mostren la 
seva musclatura i a vegades 
fan  algun  gest  amb  la  mà 
llençant  petons  o  picant-se 
el pit i després fent un gest 

- Superioritat.

- Les noies són objectes i 
joguines pels homes, per 
tant, cal deixar-les passar.

- Virilitat en disputa.

- Comentat anteriorment.



amb  la  mà  i  picant  l'ullet. 
Claríssimament,  dominació 
ertotitzada.  Quan  estan 
servint, no ballen, serveixen. 
I  no  somriuen  com  les 
cambreres,  sinó  que  estan 
més seriosos.

Cambreres:  quan ballen ho 
fan  rollo  gogó.  Moviments 
super  fins  braços  i  mans, 
tota  l'estona  movent  el  cul, 
curvant  el  cos  amb  eix 
central el cul, tocant-se molt 
el cabell. Agafant-se a la part 
superior  de  la  barra  amb 
l'altra  mà  a  la  cintura  i 
remenant  el  cul  a  banda  i 
banda.  Expressió  facial  de 
catxondes.  Com  ja  he 
explicat fan servir el cos com 
a objecte  de joc eròtic  pels 
clients. Quan estan a dins la 
barra  servint,  sempre 
mantenen  un  somriure  molt 
simpàtic i segueixen ballant. 
Sovint  ballen  entre  elles 
eròticament  i  es  toquen. 
Quan  provoquen  així  fan 
molt  el  gest  de  tapar-se  la 
boca  com  dient  “uala  que 
fuerte, ho has vist?!”. 

Fede:  Fa  el  mateix  ús  del 
cos  que  els  cambrers: 
mostra la seva virilitat per tal 
de mostrar-se atractiu,  cosa 
que  passa  per  la  virilitat 
mostrada  a  través  de  la 
musculatura.  De  fet,  també 
està  una  estona  de  la  nit 
convidant a xarrups a noies 
des de la barra de cambrers.

- Cos= objecte eròtic, 
joguina sexual.

- Provocació eròtica 
constant per mostrar-se com 
a joguines sexuals.

Interacció A l'exterior fent cua:
Molta gent fent cua per 
entrar, de fet hi estic, més o 
menys, una hora esperant. 
Mentre fan cua, la gent beu 
mescles fetes a ampolles de 
2l de refresc. No parkineo, 
es fa a la cua. Poca gent 

- Producte de masses.



fumant, tot i que hi ha gent 
que fuma, però només hi 
veig tabac.

Durant la cua gent coneguda 
es troba. Quan es troba un 
grup de nois, criden: (per 
exemple: Hombre...!) i 
s'abracen amb agressivitat o 
deixen anar un insult o 
xoquen mans amb força, 
sempre mantenint un posat 
xulesc (erectes de pit i cara). 
En canvi, la majoria de noies 
es criden pel nom, cridant 
però sense cridar l'atenció 
com ho fan els nois, 
acompanyant-se d'un gest 
de salutació a distància. 
Seguidament es troben i, 
normalment, vénen els dos 
petons i un somriure.

Amb la música: a la sala 
principal la descripció feta 
dels balls encaixa totalment 
amb la música, ja que 
completament totes les 
cançons que sonen parlen 
de noies precioses, que 
tenen cossos espectaculars, 
que són sexys, de “chicas 
lindas”, “eres mía”... 
Possessió, docilitat, fragilitat, 
cos objecte, joguina sexual... 
a tope. De fet, em sento molt 
incòmode.

Homes-homes: entre ells 
gesticulen molt poc i 
s'expressen molt poc 
facialment. La majoria 
mantenen una posició del 
cos ben erecte i cap amunt. 
Veig que és un 
comportament bastant 
homogeni, tot i que és díficil 
de dir perquè hi ha molta 
gent. Lògicament es parlen a 
prop per l'alt volum de la 
música, apropant-se a la 
orella pel costat, però 

- Virilitat davant els altres 
homes.

- Dòcils i més disposades al 
contacte físic.

- Dona objecte i subordinada 
100%.

- S'han de mantenir ferms i 
dominants. Superioritat.

- No es toquen: el tacte és 



normalment no es toquen 
per xerrar. Hi va haver un 
moment de la nit en què dos 
nois es van començar a 
barallar, perquè un 
untentava lligar amb la nòvia 
de l'altre. La reacció del 
nòvio va ser posar-se tens i 
violent i apartar-lo a 
empentes del seu voltant. 
L'altre va resopondre igual i 
es va fer un cercle de nois 
mirant què passava i 
separant la baralla, mentre 
la noia s'ho mirava. La 
seguretat de la sala va fer 
fora als dos nois, la nòvia el 
va acompanyar a fora. A 
partir d'aquí no sé més. 

Homes-dones: es dónen 
diferències en quan la noia 
és una amiga o una acabada 
de conèixer. En la segona 
opció en la majoria de casos 
el noi intenta lligar. Quan es 
dóna el petoneig veig que 
vàries vegades que l'home 
agafa a la noia per la cintura 
i ella també. També veig 
noies que acaricien al noi a 
la cara i pocs nois que 
l'agafin a ella per la cara. 
Quan es coneixen, en canvi, 
el contacte físic es dóna 
bàsicament quan ballen.

Dones-dones: molt 
expressives amb la cara, 
somriuen molt i gesticulen 
molt. Es toquen molt entre 
elles i quan parlen de prop 
pel volum de la música 
s'acosten cara a cara, no 
des del costat.

Client-cambrer/a: quan la 
interacció és amb el sexe 
contrari es dóna sovint els 
jocs sexuals descrits. La 
resta d'estona, per servir i 
prou.

cosa de dones, sinó estàs 
mostrant-te disposat a ser 
tocat, a ser objecte fmení.

- Possessió i virilitat.

- Virilitat davant els altres.

- Noia: rol passiu tot i ser la 
protagonista del fet.

- Dones com a objecte de 
possessió i cm a jogina 
sexual.

- Acariciar: demostració de 
que ella no manipula, no 
domina.
- Quan és coneguda, amiga, 
no és tant objecte, se li 
reconeix més la part 
humana.

- Expressivitat: cos per als 
altres. Disponibilitat.

- El notar femení.

- Ja comentat.



Hàbits de consum Beguda: les principals 
diferències es donen a les 
barres en els “jocs” descrits, 
sempre heterosexualment. 
Quan és el cambrer que es 
posa l'alcohol al cos, ella 
llepa; quan és la cambrera, 
ella mou el cos perquè l'altra 
llepi. Se'm fa molt díficil 
observar-los més enllà 
d'aquests fets de la barra.

Tabac: no es pot fumar 
enlloc.

Drogues: no hi tinc accés.

- Dona és sempre l'objecte 
sexual, l'home és qui ha 
d'entendr que la dona és un 
objecte sexual.

b) Anàlisi dels videpclips

Henry Méndez - "Déjame Contarte”

En el videoclip escollit del músic Henry Méndez com a artista representant de la discoteca 

New  Bora  Bora  es  reprodueix  de  manera  molt  clara  la  dominació  masculina  i  la 

subordinació femenina. Durant tot el videoclip hi ha dues expressions corporals per part 

de la noia que es repeteixen molt sovint: el somriure i la mirada admirativa o el fet d'estar 

mentalment a la deriva. El fet que somrigui constantment és una senyal clara d'acceptació 

i  apreciació,  així  com la  mirada  admirativa  o  mostrar-se  mentalment  a  la  deriva  són 

senyals  inequívoques  de  que  l'home  controla  el  context  i  ella  es  pot  permetre  de 

desentendre's  de  la  situació  que  la  rodeja,  estant  sota  la  protecció  masculina.  En 

contraposició, durant tot el videoclip ell manté una expressió seriosa, mostrant-se segur 

d'ell mateix i del domini que té de la situació que ha provocat.

Un altre fet que es reprodueix constantment en el vídeo és el de la passivitat femenina 

contra l'activitat masculina. Aquesta dicotomia és clarament observable en el fet que quan 

s'interacciona amb un objecte, com en el cas del  cotxe o de l'ovni,  ell  és qui  domina 

l'objecte  mentre  ella  es  manté  inactiva.  També  es  dóna  aquesta  passivitat  femenina 

repetidament en totes les ocasions en què el cantant senyala, ordena cap on ha de mirar 

la dona perquè se senti a gust, i ella, obedient, mira i somriu. A més, sovint no només mira  

i somriu, sinó que a l'hora d'expressar l'emoció que li suscita aquest fet es tapa la boca 

amb la mà, és a dir, que, de nou, tot ocultant del context la seva emoció, dóna el control  



de la situació emocional a Henry Méndez. I com sabem gràcies a Goffman, el tocar-se la 

cara un mateix, com va fent la dona del videoclip en vàries ocasions, és un tret femení  

que permet mostrar la delicadesa del cos que cal protegir.

Una altra acció corporal que dóna a entendre, també, la retirada del context comunicatiu 

per part de la dona, tot oferint-se a la protecció masculina és el fet d'abaixar la mirada, així 

com que durant gairebé tot el vídeo ella es mantingui radera de la barra com a pantalla  

protectora. De fet, l'home és qui té el control de la situació, tal i com es pot interpretar en  

vàries escenes, com per exemple, quan Méndez controla els passos del ball. És més, ella 

es deixa porta, deixa que ell la controli, deixa que ell jugui amb ella, com si d'un objecte es 

tractés. Ell sempre té un rol actiu, controla les accions, mentre ella manté un rol passiu, 

deixa que l'altre controli les accions i, és més, li agrada. I no només és divertit que et  

tractin com un objecte, sinó que aquest joc acaba en una posició portada pel cantant (la 

tomba i la mira a la cara quedant ell per sobre d'ella) en que ell queda en un alt lloc físic i  

simbòlic. De fet, sense totes aquestes interaccions aquesta superioritat simbòlica també 

és present en el fet que Méndez és bastant més alt que ella. Aquest repartiment de rols 

actius i passius i de superioritat simbòlica es repeteix en una altra escena, quan ell  la  

porta a braços, recordant, també, que es tracta, a part d'un objecte divertit, d'un objecte 

fràgil que cal portar amb cura i mantenir protegit.

Per altra banda,  les mans suaus i amb les ungles ben cuidades i pintades també estan 

mostrant  la fragilitat  femenina, de la mateixa manera que es mostra en la manera de 

manipular la targeta que rep del cantant, agafant-la suaument amb la punta dels dits i  

obrint-la  amb cautela.  Així,  la  dona fràgil  necessita  l'home protector.  Aquesta fragilitat  

queda reforçada en la mateixa escena quan comença a pestanyejar.  A més,  entre el 

primer pla de la mà manicurada i de les pestanyes allargades i maquillades s'està donant 

la imatge de la dona com un objecte de bellesa, com si es tractés d'una nina de porcellana 

valorada per la seva bellesa i la seva fragilitat. L'altra imatge que ens recorda que la dona 

és un objecte del qual cal valorar-ne la seva bellesa és la d'ella vestida de deessa grega,  

com si es tractés d'Afrodita1. La divina bellesa és femenina, i cal adorar-la i mantenir-la, és 

a dir, protegir-la. 

En la manera com interactuen els dos cossos també apareixen clars signes de dominació 

masculina: ell sempre manipula el cos de la dona, mentre la dona deixa que el seu cos 

1 De fet Afrodita no és només la deessa de la bellesa, sinó també de l'amor i de la sexualitat



sigui manipulat i adapta el seus moviments i posicions al cos de l'home. Aquest fet es veu 

quan, a dins el cotxe, ell l'agafa per l'espatlla, indicatiu de propietat, i se l'apropa (o es 

deixa apropar), moment en el qual ella adapta la seva posició al cos del cantant, recolzant 

el cap a la seva espatlla tot quedant arraulida a ell i rodejada pel seu braç. La dona queda 

sota custodia de l'home, que protegeix la seva propietat. I  ella ho accepta i li  agrada,  

perquè somriu. També és mostra el reconeixement d'aquesta superioritat de Méndez en 

les dues ocasions en que ella inclina el cos davant seu, adoptant una posició on resulta  

inferior  i  on,  fins  i  tot,  la  seva  mirada  es  desvia  directament  al  terra,  mantenint-se 

dependent del que decideixi el cantant.

Ara bé, hi ha dues situacions en què qui, a primera vista, sembla que estigui en una 

situació inferior és el propi Méndez, quan li regala objectes o quan s'agenolla davant la 

donzella. Però si parem atenció veurem de seguida que no és així. Si ell regala, és perquè 

ell és qui té la capacitat de ser propietari de qualsevol objecte, fins i tot de la lluna! Però 

tampoc cal anar tant enllà, també pot ser propietari d'una cosa tant senzilla com els núvols 

de sucre, que són dolços, bonics i fràgils com la princesa de la història, la qual s'omple de 

felicitat quan rep aquest regal tant simbòlic. I és que la cortesia envers les dones és un 

reflex de la possessió masculina de la dona, com quan Méndez s'agenolla per “demanar-li 

la seva mà”.

I per si durant tot el videoclip no s'havia deixat prou clar tot l'analitzat en aquest text, la 

última escena ho acaba de confirmar. Méndez agafa la mà de la dona, mantenint ell el rol  

actiu i el control de la situació. A més, li agafa per davant, quedant la mà de la dona en  

una posició secundària si s'han de deixar anar per respondre a qualsevol fet. A més, ell  

manté el seu cos erecte i amb el cap ben alçat mentre ella el mira i somriu, mostrant que 

accepta i aprecia la superioritat i la dependència del seu estimat. 

Bongo Botrako - “Todos los días sale el sol”

En  el  videoclip  del  grup  Bongo  Botrako  escollit  com a  grup  representant  de  la  sala 

República del Ritmo hi podem observar unes disposicions corporals més equitatives que 

en  l'anterior  videoclip  analitzat,  tot  i  que  el  patriarcat  sempre  hi  és  present  com  a 

característica definitòria de les societats occidentals. En primer lloc em referiré a totes 

aquelles accions o disposicions en què la dominació masculina és evident, però per últim 

veurem com hi ha certs fets que trenquen amb la dicotomia entre gèneres.



Primerament, cal comentar que aquells comportaments i gestos que deixen entreveure 

clarament la dominació masculina no són els més representats en el vídeo, però si que hi 

són presents. Ens trobem en quatre situacions on podem arribar a aquesta conclusió. La  

primera la trobem en quant  als músics. Tots els músics que tenen el seu moment de 

protagonisme són homes, de manera que totes les tasques actives relacionades amb el 

grup les realitzen homes, com per exemple quan enganxen el cartell a la paret o quan 

apareixen al final actuant al carrer. Aquí el fet important no rau en que els que mantinguin  

el rol actiu siguin els homes, sinó en el fet que, com s'ha donat històricament, la música  

com una  art  de  cara  al  públic  i  marcadament  activa  està  protagonitzada  pel  gènere 

dominant.  Quan  les  dones  apareixen  en  l'escena  musical  normalment  ho  fan  com a 

cantants boniques i fràgils (excepte en el creixent fenomen de “Riot Girrrls”).

Ara bé, centrant-nos en les imatges del vídeo en qüestió, hi ha vàries escenes on es pot 

llegir directament la dominació masculina. La primera la trobem en el moment en què, per 

pocs segons, la protagonista del videoclip és una noia jove. Aquesta noia apareix en un 

moment de la cançó en què es fa referència al sexe, i la seva disposició corporal ens fa 

entendre  que  accepta  i  aprecia  ser  objecte  de  sexe  tot  somrient  i  picant  l'ullet.  

Seguidament, un noi se la mira, exercint el poder de la mirada masculina que dóna a 

entendre que el cos de la dona és un cos-per-als-altres, un objecte de desig sexual. Ara 

bé, aquesta interacció no es dóna cara a cara, de manera que no en sabem la resposta 

de la noia, és a dir, no sabem si aquesta dominació és acceptada o no.

Un dels altres moments el trobem quan entren a la perruqueria, espai on s'hi acudeix a  

mantenir la bellesa i, per tant, estereotipadament femení. En aquesta perruqueria hi ha un 

perruquer, que també és cantant col·laborador,  i dues perruqueres, de manera que en 

tornem a trobar en una situació on la figura central  en un espai  femení és un home,  

mentre que les figures secundàries actives en aquest espai femení, són dones. És a dir,  

ens trobem davant el típic cas que quan una tasca és femenina, si la realitza un home 

serà més reconeguda que si la realitza una dona. La última escena on podem veure la 

dominació masculina apareix quan entren a la cuina de l'últim bar.  En aquesta cuina, 

també considerat estereotipadament un espai femení, es dóna el mateix fet que en la 

perruqueria:  els  cuiners  hi  apareixen  actius,  treballant  seriosament,  mentre  que  les 

cuineres resten passives mirant com passen pel seu lloc de treball gravant. 



Com avançava al principi, en aquest videoclip es donen situacions que trenquen amb la 

dicotomia que permet establir la dominació masculina. La primera ruptura la trobem en la 

manera de saludar-se entre els diferents amics que es van trobant o creuant. A primera 

vista  podríem afirmar  que aquestes  salutacions  estrenyent-se  la  mà o  xocant-les  són 

marcadament  masculines,  pel  fet  que  ressalten  l'energia,  la  fortalesa  i  l'agressivitat 

masculines. Però ens trobem amb una salutació que trenca amb aquesta idea: quan el 

cantant  i  el  cuiner-cantant-col·laborador  s'abracen  i  quan  aquest  cuiner-cantant-

col·laborador agafa al protgonista per l'espatlla. Segons el marc teòric explotat el fet de 

sentir-se pròxims i cooperatius i de toacar-se els cossos és femení i, en canvi, en aquest  

cas es dóna entre dos homes i amb una disposició del cos completament masculina (cos 

erecte).  El fet  que el cuiner-cantant-col·laborador agafi per l'espatlla al  protagonista té 

explicació: és el moment en què el col·laborador passa a primer pla de la càmara, de 

manera que aquest gest és una manera d'indicar que en aquell moment ell passa a ser  

superior, passa a ser el protagonista del moment.

Unes altres disposicions rupturistes és que quan es donen moments en què homes es 

troben cara a cara, es somriuen quan es miren, mostrant l'acceptació i l'apreciació de 

l'altre. Com bé coneixem, aquest fet es dona majoritàriament en situacions cara a cara 

entre un home i una dona, essent la dona la que somriu i mostra la seva submissió. A 

més, en situacions d'eufòria, com el ball a dins el bar o els riures a la perruqueria, es  

mostren igual d'expressius tant homes com dones. Per últim, també val a comentar que 

en l'escena de la perruqueria hi apareixen clients que són homes, és a dir, apareixen nois 

realitzant una tasca femenina, com és la de cuidar la bellesa del cos.
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Àmbit: La dimensió social de la perspectiva estètica

Construint el gènere en l'oci nocturn

Una de les primeres conclusions importants que s'obtenen de l'anàlisi de la construcció de 

la masculinitat i la feminitat dels joves en dos espais socialment diferenciats a partir del 

llenguatge  no  verbal  és  que  la  dominació  masculina  es  reprodueix  de  manera  més 

contundent en la cultura majoritària, on els consumidors no es qüestionen en cap moment 

els estereotips de gènere. Tot i  això, val a dir que en la cultura alternativa, en la qual 

s'intenta construir un discurs d'igualtat, aquests estereotips arrelats a la societat patriarcal 

s'acaben reproduint en els aspectes més inconscients. 

Amb aquest fet es fa evident com les estructures socials serveixen de fonaments a partir  

dels quals els individus creem identitats, sigui de forma conformista o resistent. En aquest 

punt hi destaca que, contradient a les idees exposades des de l'Escola de Frankfurt, es 

dónen processos creatius de resistències dins de la indústria cultural. Així, es conclou que 

els joves poden prendre posicions actives i transgressores amb l'ordre establert, això és, 

amb la masculinitat imposada com a dominant. 

Per altra banda també s'ha vist que l'estil conformista reproductor dels rols de gènere més 

conservadors és el que compta amb més consumidors, deixant pas a la conclusió que el 

fet de que el funcionament dels codis patriarcals es doni a un nivell inconscient garanteix 

la seva continuïtat i es veu reforçat per la ideologia de la indústria cultural segons la qual  

la cultura és entreteniment i, per tant, no transmet significats. 

Per últim, s'ha detectat que tot i els canvis que s'estan donant en els àmbits més comuns 

(escola, política, família...) per tots es joves sense distincions explícites, tot emprenent 

discursos que defensen la igualtat de gènere, la majoria de nois i noies interioritzen les 

identitats  masculines i  femenines de manera molt  diferenciada i  fora d'aquests àmbits 

comuns,  desentenent-se  dels  discursos  institucionals  i  basant-se  el  allò  “políticament 

incorrecte” per crear identitats.
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Des d’on? 

Marc teòric
Adorno i Horkheimer (1994)

Ken Roberts (2012) i Roger Martínez (2003)

Simon Firth (2001) i Juan R. Ramírez (2006)

Laura Viñuela (2008) i Roger Martínez 
(2003)

Bourdieu (1998), Goffman (1987) i Wallis 
(2011)

Què?

Metodologia

Objectiu

Analitzar com es construeixen la masculini-
tat i la feminitat dels joves en dos espais so-
cialment diferenciats a partir del llenguatge 
no verbal

Com?

Treball de camp

Reflexió

Conclusions

La dominació masculina es reprodueix de 
manera contundent en la cultura majoritària

Creació de resistències simbòliques VS Con-
formitat amb les normes hegemòniques i la 
dominació masculina

Cultura com a entreteniment que no transmet 
significats ajuda a reproduir els codis patri-
arcals

Interiorització de les identitats de gènere fora 
dels àmbits comuns

Resultats
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