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LA DONA EN L’ACTIVITAT PUBLICITÀRIA: LA SITUACIÓ ACTUAL DE LES 

REDACTORES PUBLICITÀRIES 

 

Patricia Fernández Rodríguez 

 

RESUM 

 

Fins al moment, no s’havia realitzat una investigació qualitativa centrada en els redactors 

publicitaris que treballen en agències de publicitat amb enfoc de gènere, en les quals s’ha 

produït una augment del sexe femení i, per tant, alguns canvis en els últims anys. Aquest 

treball analitza la situació laboral actual de les redactores publicitàries a les agències de 

publicitat i la compara amb la dels redactors publicitaris per així trobar si hi ha diferències 

entre sexes i quines són, i si el fet de ser dona condiciona la projecció professional. Dit d’una 

altra manera, es vol estudiar si existeix discriminació per estereotips de gènere en la professió 

de copywriter. Concretament, l’objecte d’estudi s’aborda des de tres vessants: el perfil 

professional, la percepció de discriminació sexual i la conciliació de la vida laboral i familiar. 

La metodologia que s’ha utilitzat en la investigació és l’entrevista en profunditat, una tècnica 

qualitativa d’entrevista que s’engloba dins de les tècniques de conversa. En aquestes 

entrevistes han participat 10 redactores publicitàries (5 de 25 a 29 anys i 5 de 30 a 34 anys) i 

10 redactors publicitaris (5 de 25 a 29 anys i 5 de 30 a 34 anys) de diferents agències de 

Barcelona, amb els quals s’ha pogut concloure que, en general, hi ha grans similituds entre els 

professionals que estan en els nivells més baixos dels departaments creatius, per això, no es 

detecta discriminació per estereotips de gènere a la figura del redactor publicitari i les 

redactores publicitàries perceben menys discriminació sexual que les directores creatives pel fet 

de tenir un càrrec inferior. 

Aquests resultats conviden a reflexionar sobre la discriminació sexual tenint en compte el 

càrrec i l’edat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

A la segona meitat del segle XX el sexe femení es va incorporar massivament al món productiu, 

el que va ser un fenomen molt important tant per a la societat com per a la dona i els seus 

drets. Tot i això, les dones van tenir accés al mercat laboral d’una manera desigual als homes. 

Per desgràcia, més de mig segle després aquest desequilibri continua present, ja que els llocs 

directius no són gaire femenins, en canvi sí ho són els treballs de menys valor (Martín Llaguno, 

M., 2007b:431). 

 

Tanmateix, aquesta divisió sexual del treball es caracteritza pel fet de que al sexe masculí se li 

designen les funcions amb fort valor social afegit com, per exemple, les polítiques o militars, 

així com que prioritàriament als homes se’ls assigna a l’esfera productiva i a les dones, a 

l’esfera reproductiva (Kergoat, D., 2002:66-67). Això té com a conseqüència que el sexe femení 

dedica més temps al treball domèstic, quelcom que influeix en que les dones puguin exercir un 

treball assalariat (Messing, K., 2002:20-21). Dit d’una altra manera, el fet de que a les dones 

se’ls hi adjudiqui aquest rol fa que els sigui més complicat conciliar la vida laboral i familiar. 

 

L’esmentada realitat està present en diversos sectors i la indústria publicitària no és aliena a 

ella. És per això, que va sorgir un interès en estudiar la divisió sexual del treball i la 

discriminació sexual en la publicitat i, per tant, es va escollir la temàtica de comunicació i 

gènere com a eix central del present treball. 

 

A més de donar-se aquesta situació en el sector publicitari, també s’observa que la presència 

femenina canvia segons el departament que s’analitzi. Si es para atenció als departaments de 

producció i investigació, es veu que actualment existeix la paritat (Martín Llaguno, M., 

2008:146). En canvi, si es posa l’ull al departament creatiu, es percep que està altament 

masculinitzat, tant a Espanya com en altres països, ja que és un fenomen global. Aquests dos 

factors –els llocs directius els ocupen majoritàriament els homes i les dones són una minoria 

en els departaments creatius- fan que el sexe femení es trobi anquilosat en els llocs més baixos 

(becària, creativa junior, redactora publicitària i directora d’art) i que difícilment les dones 

arribin a ser directores creatives o directores creatives executives (Roca Correa, D., 2009:IX).  
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Aquestes circumstàncies han portat ha posar en marxa diferents investigacions per esbrinar 

per què en els departaments creatius continua regnant una cultura arcaica i com a 

conseqüència es doni aquest tipus de discriminació en ple segle XXI. A nivell espanyol, la 

investigadora capdavantera és Marta Martín Llaguno juntament amb Alejandra Hernández 

Ruiz i Marina Beléndez Vázquez. Així mateix el Grup de Recerca en Publicitat i Relacions 

Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona ha fet cerques en aquest terreny. 

 

Els estudis portats a terme fins al moment s’han centrat en la distribució per sexe dels llocs 

directius en el sector publicitari (segregació vertical), la situació actual de la indústria 

publicitària amb enfoc de gènere, parant atenció a la ubicació departamental de les agències 

de publicitat (segregació horitzontal), o la discriminació sexual en la figura de la directora 

creativa. 

 

Després de revisar els resultats i les conclusions dels camps d’investigació esmentats van sorgir 

dues preguntes: “Per què hi ha tan poques dones creatives treballant en publicitat?” i “La 

discriminació sexual es percep d’igual manera en els diferents llocs de treball creatius?”. Així 

doncs, a partir d’aquests interrogants, tenint en compte els treballs fets fins al moment –on el 

rol del redactor publicitari amb visió de gènere encara roman desconegut- i considerant el 

desig de la investigadora d’aquest estudi de ser redactora publicitària, es va estimar fer una 

investigació per esbrinar quina és la situació actual de les redactores publicitàries en les 

agències i si en aquesta figura es dóna la discriminació sexual. És a dir, saber si existeix igualtat 

laboral entre dones i homes en la professió de copywriter. 

 

Per aquesta recerca, ha estat necessari identificar el perfil professional, conèixer la percepció 

sobre la discriminació sexual i saber la manera de conciliar la vida laboral i familiar d’aquest 

gremi. 

 

Per desenvolupar aquesta investigació que porta per títol “La dona en l’activitat publicitària: la 

situació actual de les redactores publicitàries”, primer s’ha construït un marc teòric a partir de 

la recopilació d’informació sobre la divisió sexual del treball, la situació actual del sector 

publicitari i dels departaments creatius tenint en compte la variable del sexe, i el redactor 

publicitari. Per altra banda, s’ha utilitzat una tècnica qualitativa a mode de metodologia: 

l’entrevista en profunditat. Aquesta s’ha passat a una mostra de 20 redactors i redactores 

publicitaris d’entre 25 a 34 anys. Posteriorment, s’ha realitzat un anàlisi descriptiu i comparatiu 

dels resultats. 
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La present investigació espera aportar un petit gra de sorra als estudis de gènere i publicitat, 

així com plantejar reflexions sobre el què passa en els departaments creatius de les agencies 

de publicitat i, concretament, en la figura del redactor publicitari per tal de posar solució a un 

fenomen anomenat discriminació sexual, el qual no hauria d’existir en els temps que corren. 
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2. OBJECTE D’ESTUDI 

 

El terreny on es reconeix que quelcom succeeix i on existeixen dificultats per resoldre un 

problema concret és en l’àmbit de les dones i la professió de creativa publicitària, ja que hi ha 

una baixa presència laboral femenina als departaments creatius respecte a la presència 

masculina. És a dir, molts poques dones publicitàries treballen al departament creatiu i en 

canvi ho fan en d’altres com el de comptes o el de planificació. 

 

A més, dins dels departaments creatius, les directores creatives o directores creatives 

executives són una minoria degut a que les dones creatives s’anquilosen en els llocs més 

baixos: creativa junior, redactora publicitària i directora d’art. Tot i això, en el lloc de treball de 

copywriter és on hi ha més presència femenina. 

 

Per altra banda, els assumptes que tracten sobre la vessant laboral, el masclisme i la 

maternitat i la professió han estat examinats profundament per diversos autors en la figura de 

les directores creatives, mentre que els estudis sobre aquestes temàtiques en relació a les 

redactores publicitàries són quasi inexistents. 

 

És per això que la present investigació analitza la situació laboral de les redactores publicitàries 

a les agències de publicitat i la compara amb la dels redactors publicitaris per així trobar si hi 

ha diferències entre sexes i quines són, i si el fet de ser dona condiciona la projecció 

professional. Dit d’una altra manera, es vol estudiar si existeix discriminació per estereotips de 

gènere en la professió de copywriter. Concretament, l’objecte d’estudi s’aborda des de tres 

vessants: el perfil professional, la percepció de discriminació sexual i la conciliació de la vida 

laboral i familiar. 

 

 

2.1. OBJECTIUS 

 

2.1.1. General 

A partir de l’objecte d’estudi plantejat, s’erigeix el següent objectiu general d’investigació: 

- Determinar si existeix igualtat laboral entre dones i homes en la professió de redactor 

publicitari. 
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2.1.2. Específics 

Els objectius específics d’investigació són: 

- Descriure el perfil professional de redactor publicitari i identificar, si es detecten, les 

diferències entre sexes. 

- Observar si es produeix discriminació sexual al lloc de treball i descobrir com aquesta 

és percebuda segons el sexe del copywriter. 

- Detectar si l’agència de publicitat afavoreix la conciliació de la vida laboral i familiar 

dels redactors publicitaris. 

- Analitzar, en la professió de copywriter, el compliment d’un dels objectius apuntats a 

Beijing ’95 relacionat amb el repartiment de poder entre sexes. 

 

 

2.2. PRESENTACIÓ DELS APARTATS QUE COMPONEN EL TREBALL 

A partir dels objectius de recerca es determinen les etapes metodològiques i l’orientació de la 

present investigació. Així doncs, l’estudi té dos grans apartats: un teòric i un de treball de 

camp. 

 

Al marc teòric s’aborda la revisió bibliogràfica existent sobre la divisió sexual del treball i els 

acords que hi ha per frenar-la, la discriminació sexual tant en el conjunt de l’activitat 

publicitària com del departament creatiu en concret, i la figura del redactor publicitari dins 

d’una agència de publicitat.  

 

A la investigació de camp es plantegen les hipòtesis generals i de treball així com la 

metodologia emprada a l’estudi. 

 

Finalment, es presenten els resultats i les conclusions extrets després d’haver buidat i analitzat 

la informació obtinguda en la investigació. 
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3. MARC TEÒRIC 

 

El present marc teòric està dividit en tres parts.  

La primera part, titulada “La divisió sexual del treball”, aporta informació sobre aquest 

concepte (definit per Daniele Kergoat), els seus dos principis organitzadors, els factors que la 

provoquen i els acords i plataformes que existeixen per tal de frenar-la, com la de Beijing. 

A la segona part, titulada “Discriminació sexual en l’activitat publicitària”, s’exposa la divisió 

sexual del treball aplicada al sector publicitari, és a dir, es posa de manifest la realitat actual 

dels festivals publicitaris i de les agències de publicitat espanyoles tractant temes com el sexe, 

l’edat, la formació o les estructures familiars. Al fil d’aquesta situació, s’esmenta la distribució 

per sexes en els llocs directius (segregació vertical) i en els departaments (segregació 

horitzontal). Tanmateix, es fa molta incidència en el departament creatiu ja que és on es troba 

la figura professional que s’està investigant. 

L’última part tracta sobre “El redactor publicitari”. En ella es descriu què significa ser 

copywriter, les seves funcions dins de l’agència en relació amb els seus companys, les 

motivacions que mouen a un redactor publicitari a seguir endavant en aquesta professió i la 

possible discriminació sexual que pateix aquesta figura. 

 

 

3.1. LA DIVISIÓ SEXUAL DEL TREBALL 

Abans d’aprofundir en l’àmbit de la divisió sexual del treball, és interessant conèixer com els 

experts defineixen aquest terme. Segons Daniele Kergoat, “és la manera de divisió del treball 

social resultant de les relacions socials entre els sexes. (...) Té com a característiques 

l’assignació prioritària dels homes a l’esfera productiva i de les dones a l’esfera reproductiva, 

així com, simultàniament, la captació per part dels homes de les funcions amb fort valor social 

afegit (polítiques, religioses, militars, etc.). (...) Té dos principis organitzadors, el principi de 

separació (hi ha treballs d’homes i treballs de dones) i el principi jeràrquic (un treball d’home 

“val” més que un treball de dona)” (2002:66-67). 

 

Així doncs, d’aquesta definició es desprèn que, tot i que la discriminació en l’àmbit laboral està 

prohibida, la divisió sexual del treball hi és present en la majoria de les feines. Però gràcies a 

acords i processos per frenar-la, cada cop més les dones ocupen llocs de treball fins ara 

reservats exclusivament als homes. Tot i això, encara hi ha moltes barreres pel sexe femení ja 

que, respecte als homes, no té el mateix estatus ni ocupa els mateixos llocs de treball. Un 
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exemple, tal i com diu Karen Messing, és que “generalment el treball no és mixt. Homes i 

dones no es veuen distribuïts de la mateixa manera entre els sectors d’activitat, els llocs de 

treball, els nivells de responsabilitat i les maneres d’ocupació” (2002:17). 

 

Una altra dada rellevant que contribueix a la divisió sexual del treball és el salari, degut a que 

“les desigualtats salarials segueixen sent importants tot i les disposicions jurídiques destinades 

a assegurar el respecte de la norma “A igual treball, igual salari”” (Messing, K., 2002:20). A 

més, sembla com si les dones haguessin de renunciar a certes garanties laborals per poder 

tenir accés a un lloc de treball (Messing, K., 2002:20). 

 

Per altra banda, si es compara el treball no remunerat o domèstic per sexes, es pot veure que 

les dones dediquen molt més temps que els homes a aquesta ocupació, el que incideix amb 

molta força en les condicions en les que el sexe femení pot exercir un treball assalariat. Per 

tant, en alguns casos, si les dones opten a desenvolupar un treball a temps parcial per poder 

cuidar als seus fills, en conseqüència, es poden veure acomiadades (Messing, K., 2002:20-21).    

 

 

3.1.1. Acords per frenar la divisió sexual del treball 

A La Quarta Conferència Mundial sobre la Dona reunida a Beijing del 4 al 15 de setembre de 

1995, es va aprovar la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing (1995:1), “un programa 

encaminat a crear condicions necessàries per a la potenciació del paper de la dona a la 

societat” (1995:7).  

 

Amb aquesta plataforma es va arribar a un acord per frenar la divisió sexual del treball tal i 

com es desprèn del primer objectiu declarat al capítol I del recull de dita conferència: “Té per 

objecte accelerar l'aplicació de les Estratègies de Nairobi orientades cap al futur per a 

l'avançament de la dona i eliminar tots els obstacles que dificulten la participació activa de la 

dona en totes les esferes de la vida pública i privada mitjançant una participació plena i en peu 

d'igualtat en el procés d'adopció de decisions en les esferes econòmica, social, cultural i 

política. Això també suposa l'establiment del principi que dones i homes han de compartir el 

poder i les responsabilitats a la llar, al lloc de treball i, a nivell més ampli, a la comunitat 

nacional i internacional. La igualtat entre dones i homes és una qüestió de drets humans i 

constitueix una condició per a l'assoliment de la justícia social, a més de ser un requisit previ 

necessari i fonamental per a la igualtat, el desenvolupament i la pau. Per obtenir el 

desenvolupament sostenible basat en l'ésser humà, és indispensable que hi hagi una relació 
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transformada, basada en la igualtat, entre dones i homes. Es necessita una obstinació 

sostinguda i a llarg termini perquè dones i homes puguin treballar juntament perquè ells 

mateixos, els seus fills i la societat estiguin en condicions d'enfrontar els desafiaments del segle 

XXI” (Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, 1995:7). 

 

 

3.2. DISCRIMINACIÓ SEXUAL EN L’ACTIVITAT PUBLICITÀRIA 

Actualment, la manera de fer de les agències de publicitat es vincula amb l’univers masculí i 

amb unes estructures rígides construïdes als anys seixanta quan a Espanya es va crear la 

primera regulació del sector. Això té com a conseqüència que la discriminació sexual estigui 

present en diversos aspectes de la professió, tal i com es veurà a continuació (Martín Llaguno, 

M., et al., 2009:229). 

 

La publicitat és un sector on hi ha més dones que homes però a mesura que augmenta l’edat 

les distàncies s’escurcen. A més, es caracteritza per la joventut, ja que la mitjana d’edat dels 

treballadors és de 34 anys (32 anys per a les dones i 36 per als homes) i aquests treballen una 

mitja de 10 anys en el sector. Els esmentats professionals tenen una formació qualificada, sent 

les dones joves les millor formades. Tanmateix, cal destacar que la força laboral publicitària es 

divideix en tres esglaons -els treballadors, els llocs intermedis i els directors-, en els que es 

produeix una disminució del nombre de persones, una minva del nombre de dones i un 

augment de la mitja d’edat a mesura que es va pujant (Martín Llaguno, M., 2008:143-145).  

 

Per altra banda, tot i que l’estructura per departaments és la que comunament segueixen les 

agències de publicitat (Baños González, M., 2009:14), es poden fer altres classificacions 

departamentals atenent a les característiques de les persones que els formen i abandonant 

criteris pròpiament professionals. Així doncs, seguint aquests trets, els departaments d’una 

agència es poden dividir en cinc grans grups:  

1. Segons l’edat, es parla de “departaments joves” –redacció, investigació i planificació i 

relacions públiques- i de “departaments madurs” –administració i producció i disseny-. 

2. Conforme a la formació, es troben els “departaments elitistes” –comptes i 

investigació-, els “departaments universitaris” –creativitat i redacció- i els 

“departaments de formació més bàsica” –disseny, administració i producció-. 

3. D’acord amb l’estructura familiar, hi ha “departaments parentals” –producció o 

administració- on la gent té fills, i “departaments singles” –creativitat o redacció- on és 

més difícil trobar persones amb fills o parella. 
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4. En virtut de la rotació, es localitzen els “departament mòbils” –disseny, creativitat i 

comptes- on els treballadors han canviat d’empresa per sobre de la mitja, i els 

“departaments versàtils” –administració, producció o relacions públiques- on els 

professionals han rotat per diverses seccions d’una mateixa organització. 

5. Depenent del sexe, existeixen “departaments mixtos” –producció i investigació-, 

“departaments femenins” –comptes, relacions públiques i administració- i 

“departaments masculins” –creativitat, disseny o redacció- (Martín Llaguno, M., 

2008:145,146). 

 

També és necessari esmentar que la publicitat és un sector que demanda molt temps i per això 

es produeix una sobre dedicació temporal, sent aquesta una de les raons per les quals els 

professionals es “cremen” molt d’hora i deixen els seus llocs de treball. És per això, que n’hi ha 

molt pocs treballadors amb més de 50 anys. Concretament, la sobrededicació canvia per 

departaments –els creatius, els investigadors i els executius de comptes treballen una mitja de 

tres, dos i una hora més respectivament-, disminueix amb l’edat i varia segons el sexe, ja que 

els homes i les dones dediquen el mateix temps a l’inici i al final de la seva carrera laboral, però 

en l’etapa reproductiva les dones treballen menys hores perquè es beneficien més que els 

homes de les polítiques de conciliació, el que té conseqüències negatives per a la seva carrera 

laboral i per a la seva estabilitat emocional. Això explica que el percentatge de publicitaris amb 

fills és molt inferior a la mitja nacional i que hi ha menys mares publicistes que pares 

publicistes (Martín Llaguno, M., 2008:144,146,147,151). 

 

Per últim, tal i com diu David Roca, Isam Alegre i Natalia Pueyo, un reflex de la realitat 

explicada són els premis publicitaris i especialment la formació dels jurats que donen aquests 

premis, ja que la presència femenina és d’un 16,67% del total dels membres (2012:143). Per tal 

d’informar sobre aquesta situació, el Club de Creatius va promoure la campanya “Pepinos y 

melones”, la qual va ser creada per dos membres del mateix, Susana Pérez -directora creativa 

executiva a Proximity Madrid- i David Vijil -director creatiu a Proximity Madrid- 

(mujeremprendedora.net, 2014). 

 

Tal i com ells afirmen, l’estratègia d’aquesta acció va consistir en conscienciar a la comunitat 

publicitària espanyola de la desigualtat existent entre el nombre de jurats masculins i femenins 

que hi ha en els Festivals de Publicitat. Van posar com a exemple l'última edició (la del 2013) 

de l'Anuari de la Creativitat Espanyola del Club de Creatius, en la qual dels 31 jurats 

seleccionats només dos van ser dones. 
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Així doncs, van donar l'oportunitat perquè el sector emetés la seva opinió sobre aquest tema i 

van oferir la possibilitat que s'unissin a la causa signant amb nom, cognoms i càrrec. D'aquesta 

manera podrien estudiar detingudament el perquè d'aquesta diferència tan aclaparant. 

Per a la campanya, van crear una pàgina web (www.clubdecreativosydecreativas.com) on es 

mostraven 3 infografies (veure imatge 1, imatge 2 i imatge 3) que retrataven la situació de les 

dones jurat en “el festival dels festivals” per als creatius d'Espanya: L'Anuari de la Creativitat 

del Club de Creatius. Aquestes imatges estaven realitzades amb cogombres representant als 

homes i amb melons que simbolitzaven a les dones. Una manera de cridar l'atenció i de 

descriure tots dos sexes des d'un punt de vista diferent. A més, l'usuari podia descarregar-se 

les fotografies i compartir-les a les xarxes socials (Club de Creativos y de Creativas, 2013a). 

 

Imatge 1. Un de cada tres membres del c de c és dona 

 

FONT: Club de Creativos y de Creativas (2013b). 

http://www.clubdecreativosydecreativas.com/
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Imatge 2. El passat any, només dues de les cent quatre dones  

membres del c de c van ser seleccionades jurat 

 

FONT: Club de Creativos y de Creativas (2013b). 
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Imatge 3. En els 14 anys d’existència del c de c, només el 16% dels jurats han estat dones 

 

FONT: Club de Creativos y de Creativas (2013b). 
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El desenllaç de la campanya es va caracteritzar pel recolzament de més de 2.000 publicitaris, 

dels quals més de 1.500 van donar la seva opinió. A més, la notícia va aparèixer en totes les 

revistes i blocs del sector i va tenir ressò en diversos diaris nacionals. Tanmateix, amb els 

resultats van crear dues infografies més (veure imatge 4 i imatge 5) amb els resultats per sexes 

(Club de Creativos y de Creativas, 2013a). 

 

Imatge 4. Per a elles, per què no hi ha més jurats dones als nostres festivals? 

 

FONT: Club de Creativos y de Creativas (2013b). 
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Imatge 5. Per a ells, per què no hi ha més jurats dones als nostres festivals? 

 

FONT: Club de Creativos y de Creativas (2013b). 

 

La nota positiva és que el jurat de la XV edició de l'Anuari de la Creativitat Espanyola del Club 

de Creatius ha estat format per 23 professionals, dels quals 11 han estat dones. El que significa 

un augment del 715% respecte a l'any passat, tal i com es veu a la següent infografia (veure 

imatge 6) (Club de Creativos y de Creativas, 2013a). 
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Imatge 6. Aquest any, 11 dels 23 jurats de la XV edició de l’Anuari de Creativitat, són dones 

 

FONT: Club de Creativos y de Creativas (2013b). 

 

 



16 
 

3.2.1. Teories sobre el sostre de vidre i el terra enganxós 

Segons la professora Rosabeth Moss Kanter, “l'arribada de la societat de la informació ha 

produït el fenomen sociodemogràfic més important de la segona meitat del segle XX: la 

incorporació massiva de la dona al món productiu. Encara que l'accés al mercat laboral 

d'homes i dones, almenys als països desenvolupats, s'ha anat igualant, les dades apunten que 

hi ha una segregació vertical per sexe que reflecteix un desequilibri. Així, sistemàticament, les 

dones es veuen excloses de llocs directius i adherides a les labors de menor prestigi en les 

institucions” (Martín Llaguno, M., 2007b:431). 

 

Tenint en compte aquesta realitat, la professora Marta Martín va portar a terme una 

investigació on va aplicar els termes “sostre de vidre” i “terra enganxós” –conceptes definits 

per Linda Wirth- a la indústria publicitària espanyola. El primer és un “terme encunyat als 

Estats Units per descriure les barreres artificials i invisibles, creades per prejudicis 

organitzacionals i actitudinals, que impedeixen que les dones ocupin càrrecs directius”, mentre 

que el segon fa referència al terra “al qual les dones es veuen adherides a l’ocupar 

sistemàticament llocs inferiors, de baixa responsabilitat i, per tant, de menor salari” (Martín 

Llaguno, M., 2007b:431). 

 

Els resultats obtinguts en aquest estudi van deixar palès que el sector de la publicitat espanyol 

està molt feminitzat (56,7%) i que aquesta inclinació pot anar a més, ja que el 70% de les 

persones que cursen titulacions de publicitat són dones. Tot i això, en aquest camp no existeix 

la equitat per sexe, és a dir, hi ha una segregació vertical en la força laboral de la publicitat, 

degut a que només un 1% de les dones ocupen llocs de direcció –sent un percentatge menor 

que en d’altres indústries culturals espanyoles- i la resta principalment està en llocs bàsics. A 

més, la probabilitat de que un home sigui un directiu és dotze vegades més que la d’una dona, 

i les dones tenen el doble de possibilitats de ser empleades que els homes. Així doncs, el sexe 

és una variable relacionada amb el fet d’estar a la part superior de la piràmide laboral. Fins i 

tot, ser dona és un major obstacle per ser directiu que ser jove o que no posseir estudis. Per 

altra banda, el sexe és una variable associada amb l’anquilosament en els llocs més baixos, tot i 

que amb menys pes que l’edat i els estudis universitaris. Un fet que ho demostra és que a les 

joves els és més difícil que als joves passar de llocs juniors a sèniors (Martín Llaguno, M., 

2007b:434,441,443,444).  

 

Per últim i a mode de reflexió, és interessant destacar que  “com no hi ha dones en llocs d'alta 

categoria, els homes directius pensen que no hi ha dones suficientment qualificades o 
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disposades a acceptar llocs de responsabilitat i, com no hi ha una cultura favorable amb l'accés 

de les dones als llocs directius, poques dones estan disposades a acceptar aquests càrrecs”. A 

més, algunes dones pensen que en el sector publicitari “hi ha masclisme perquè els que manen 

són homes i això fa que els homes siguin els més afavorits (...) al marge d'això la clau està en 

què tant els directius com els clients a les dones ens veuen incapaces o febles” (Martín 

Llaguno, M., 2007b:445). Així doncs, sembla molt complicat trencar els “sostres” i els “terres” 

imaginaris si la situació no canvia. 

 

 

3.2.2. Predomini masculí en el departament creatiu 

Com ja s’ha vist, actualment es considera que les agències de publicitat s’emmarquen dins d’un 

món feminitzat, tot i que aquesta realitat varia segons el departament que s’estudiï. En aquest 

cas, el departament que s’examinarà serà el creatiu, on l’absència femenina contrasta amb la 

cultura masculina, fet “que pot afectar negativament al procés creatiu i a la mobilitat laboral 

de les dones” (Grow, J.; Roca, D.; Broyles, S. J., 2012:205). Una dada que justifica aquesta 

afirmació és que la presència femenina als departaments creatius de les agències de publicitat 

és d’un 36% (Martín Llaguno, M.; Beléndez Vázquez, M.; Hernández Ruiz, A., 2007:27), mentre 

que en altres departaments, com producció i investigació, s’arriba clarament a la paritat 

(Martín Llaguno, M., 2008:146). Per tant, la creativitat és una àrea on la segregació horitzontal 

(el sexe és una variable relacionada amb la ubicació departamental) està present (Martín 

Llaguno, M.; Beléndez Vázquez, M.; Hernández Ruiz, A., 2007:52). Concretament, “en 

creativitat, disseny i redacció, les possibilitats de ser home són el triple i el doble que les de ser 

dona” (Martín Llaguno, M., 2007a:111). 

 

Aquest contrast es veu reafirmat amb l’estudi que van desenvolupar Jean Grow, David Roca i 

Sheri J. Broyles, on van concloure que la realitat que viuen les dones creatives a Espanya és la 

següent: 

- Generalment, els homes fan la selecció final de les solucions creatives o de les idees. 

- Les dones són més democràtiques a l’hora de seleccionar idees o solucions creatives. 

- Les dones són més eficients, més empàtiques, manen amb més tacte i tenen més 

facilitat per col·laborar que els homes i, per tant, prefereixen elogis grupals que 

individuals.  

- Sovint, les dones se senten marginades o aïllades en les presentacions davant dels 

clients. 
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- Els productes s’assignen segons el gènere: productes femenins (bellesa, higiene, salut, 

alimentació, comerç, distribució, ONG, fundacions, campanyes de màrqueting social, 

financer, assegurances, serveis públics o begudes (Roca Correa, D., 2009:94)) versus 

productes masculins (energia, indústria o automoció (Roca Correa, D., 2009:94)).  

- Les dones volen treballar amb marques grans les quals permeten desenvolupar una 

major creativitat i, conseqüentment, tenen més possibilitats de guanyar premis, però 

senten que no poden renunciar als comptes assignats. 

- Les dones deixen la professió per cercar feines amb menys estrès, per evitar un entorn 

sexista que les perjudica (menys sou que els homes i falta de respecte), i quan són 

mares per tenir uns horaris més flexibles (2012:213,214,216). 

 

Tanmateix, en els departaments creatius de les agències de publicitat el sexe femení ocupa els 

llocs de treball més baixos (becària, creativa júnior, redactora i directora d’art) sense arribar a 

ser directora creativa o directora creativa executiva (Roca Correa, D., 2009:IX). Concretament, 

només un 14% de les dones estan en la direcció creativa (Roca Correa, D., 2009:216), mentre 

que el 40% i el 33% desenvolupen les funcions de redacció i direcció d’art, respectivament 

(Martín Llaguno, M.; Beléndez Vázquez, M.; Hernández Ruiz, A., 2007:27). 

 

Aquestes dades evidencien la baixa presència de les dones creatives i per tant la seva 

invisibilitat a la ment dels homes creatius. El Grup de Recerca en Publicitat i Relacions 

Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona va preguntar a un grup d’homes creatius 

pel nom de tres companys de professió i ràpidament van respondre noms masculins però no 

femenins. A més, quan els van demanar per noms de dones, alguns ho van trobar un problema 

perquè no sabien què dir (Roca Correa, D., et al., 2013:4).    

 

D’aquesta investigació també es desprèn que els homes creatius són conscients de que les 

dones no han aconseguit la paritat però que es mouen cap aquest objectiu (Roca Correa, D., et 

al., 2013:2). Tanmateix, confessen que les dones són més empàtiques i més organitzades i per 

això alguns homes consideren que elles tenen millors qualitats per treballar en el departament 

de comptes (Roca Correa, D., et al., 2013:1,4).  

 

Així doncs, aquestes afirmacions fan sospitar que possiblement la publicitat no seria tan sexista 

si hi hagués més dones en els departaments creatius. 
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De totes maneres existeix lloc per a l’esperança ja que, com afirmen Karen L. Mallia i Kasey 

Windels, a les agències digitals es troba més diversitat de sexe degut a que no s’han 

institucionalitzat les barreres i n’hi ha una cultura de més col·laboració (Roca Correa, D., et al., 

2013:2). 

 

 

3.3. EL REDACTOR PUBLICITARI 

 

3.3.1. Organigrama d’una agència de publicitat 

Abans de veure l’estructura més comú que segueixen les agències de publicitat, per 

departaments, val a dir que també existeix un altre tipus, per grups de comptes, tot i que és 

impossible generalitzar ja que cada agència es sol configurar d’una manera depenent de la 

seva grandària (Baños González, M., 2009:14). 

 

Quan es parla d’un organigrama dividit per departaments, l’estructura de l’agència està més 

jerarquitzada degut a que l’organització és piramidal. Els principals departaments són el de 

comptes, el creatiu, el de mitjans, el de producció, el de tràfic, el d’investigació i el 

d’administració. Però si en una empresa no hi són presents tots, com a mínim ha d’haver-hi els 

quatre primers (tot i que ha vegades el de producció pot estar integrat dins del departament 

creatiu) acompanyats del d’administració (veure imatge 7) (Baños González, M., 2009:15). 

 

Imatge 7. Organigrama d’una agència de publicitat 

 

FONT: Asociación General de Empresas de Publicidad (2000:116). 



20 
 

Si es para atenció al departament creatiu, aquell on es troba el redactor publicitari, es pot 

veure que aquest actua de manera sincronitzada amb el departament de mitjans, ja que la 

creativitat ha de tenir relació amb el suport en el qual es transmetrà el missatge. 

L’esmentat departament està format pel director creatiu executiu, el qual és el màxim 

responsable de la creativitat així com d’altres objectius de l’empresa; pel director creatiu, qui 

assumeix la creativitat quan no existeix el director creatiu executiu a més de coordinar als 

equips creatius, controlar la qualitat de la producció i presentar les campanyes als clients 

juntament amb el director de comptes; pel redactor, qui crea conceptes i idees pels anuncis, 

redacta els textos donant forma als missatges i es responsabilitza de l’àudio de les campanyes; 

i pel director d’art, el qual s’encarrega de la part visual i estètica dels anuncis i dóna forma en 

imatges a les idees i conceptes creats pel copywriter (Asociación General de Empresas de 

Publicidad, 2000:121,122). Per tant, es pot veure que el redactor i el director d’art treballen 

plegats formant el que s’anomena la dupla creativa o equip creatiu. Així doncs, la campanya 

final és el resultat d’un treball en equip per tal d’aprofitar el millor de cadascú, quelcom que ja 

va dir Bernbach: “és l’atmosfera la que ha d’ajudar a les persones a que produeixin la millor 

publicitat” (Baños González, M., 2009:13). 

 

 

3.3.2. Què significa ser redactor publicitari 

Tot i que és difícil definir que és un redactor publicitari, el que està clar és que és un venedor i 

per tant així s’ha de sentir, ja que el que s’espera d’ell és que sàpiga escriure publicitat que 

vengui per tal d’ajudar a vendre als anunciants. Així doncs, un copywriter actua des de la 

vessant del negoci i parla amb tothom (des de el venedor fins al comprador) per tal de recollir 

les seves opinions. A més, coneix les últimes tendències, anant un pas avançat si és possible 

(Castellblanque Ramiro, M., 2009:36,37). Per tant, una persona que vulgui ser redactor 

publicitari li ha d’agradar i ha de saber escriure, se li ha de donar bé parlar, ha de ser un gran 

estratega i ha de tenir un punt  irònic, ja que, com va dir Alexandre Gama, “la ironia és l’eina 

de base de tota la caixa amb la que treballa el redactor creatiu. Els millors redactors creatius 

són mestres de la ironia. La ironia consisteix en divertir-se amb la cara més solemne de la 

realitat” (Veksner, S., 2010:122). 

 

Tanmateix, Santiago García-Clairac diu que un redactor publicitari “escriu amb la claredat d’un 

escriptor, amb la sensibilitat d’un poeta, amb el rigor d’un periodista i la força visual d’un 

guionista de cinema, però no és cap de les quatre coses tot i que tingui totes les seves 

habilitats i les seves millors qualitats: en realitat, un redactor publicitari és periodista, poeta, 
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escriptor i guionista” (2005:165). També afirma que a més d’escriure textos clars, sensibles, 

rigorosos i visuals, ha de “saber dir el menys possible per comunicar el més possible” 

(2005:176). 

 

És interessant destacar que els textos que escriu el redactor publicitari es poden tant llegir als 

mitjans gràfics com veure o escoltar als mitjans audiovisuals. Per tant, un copywriter “també és 

responsable de l’àudio dels anuncis audiovisuals i dels missatges sonors. I això suposa molt 

més que escriure textos, també obliga a seleccionar músiques, a definir els efectes especials 

sonors i, el més important, a preveure el resultat de combinar tots aquests elements en un 

missatge” (Baños González, M., 2009:21). 

 

Finalment, tal i com diu Miguel Baños, ser redactor publicitari implica tenir un estil propi per 

tal de diferenciar-se, és a dir, s’ha d’escriure d’una manera diferent a la resta. Això, el com es 

diu, serà el que farà diferents a uns anuncis dels altres (2009:22).   

 

 

3.3.3. Funcions del redactor publicitari 

Segons el professor i director creatiu Mariano Castellblanque, les tres funcions principals d’un 

redactor publicitari són vendre (com ja s’ha vist), persuadir i comunicar. Per aconseguir-ho, ha 

d’informar-se, analitzar, pensar, buscar una idea, crear campanyes i escriure anuncis 

(2009:37,41). Una bona manera de resumir els comesos d’un copywriter és la següent: “el 

redactor publicitari ven a milions de persones a través dels mitjans de comunicació, milions de 

persones que no coneix directa o personalment, però a les que ha de seduir com si les 

conegués una a una” (2009:39). 

 

Al fil d’aquesta realitat, el mateix autor afirma que “el redactor publicitari ha de saber i de 

conèixer de tot per analitzar-ho i buscar una gran idea que li permeti dir a l’audiència: “això 

t’interessa”. I que l’audiència al llegir-ho, veure-ho o escoltar-ho pensi “això m’interessa”” 

(2009:37). Per tal que això passi, el redactor ha d’escriure uns textos que siguin creïbles i 

comprensibles perquè la gent els entengui, els recordi i passi a l’acció de compra. 

 

Però no s’ha d’oblidar que per poder desenvolupar dites funcions, un redactor publicitari s’ha 

de recolzar en tres sòlids fonaments: una estratègia, una gran idea i les paraules adequades 

(Castellblanque Ramiro, M., 2009:41). 
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Per últim, és inconcebible que un redactor publicitari utilitzi fórmules a l’hora de crear anuncis, 

ja que cada anunci ha d’estar fet a la mida de cada producte o servei i ha de ser la resposta al 

briefing rebut. 

 

 

3.3.4. La motivació del redactor publicitari 

Un cop vist que és un redactor publicitari i quines funcions desenvolupa, és interessant 

analitzar quines són les raons que mouen a una persona a voler treballar com a redactor 

creatiu en una agència de publicitat i com progressen les seves raons a mesura que avança la 

seva experiència laboral. 

 

A partir de la investigació portada a terme per Montserrat Guillén, professora de la Universitat 

Ramon Llull, es pot afirmar que, després d’estudiar l’evolució de les motivacions dels 

estudiants i professionals vinculats amb la publicitat, “es veu com tant les motivacions 

intrínseques com les extrínseques varien des de l’autopercepció d’actituds i aptituds que 

porten a interessar-se per la creativitat publicitària fins a la necessitat de reconeixement en 

tots els nivells per fomentar i enfortir l’autoestima professional. El pas del temps va decantant 

cap a compensacions de reconeixement el que en principi podria relacionar-se a l’escollir els 

estudis com una “vocació” vinculada a l’autorealització” (2006:205).  

 

Així doncs, a mesura que avança l’experiència laboral d’un redactor publicitari, aquest té la 

necessitat de que els experts i els líders d’opinió del món de la publicitat valorin el seu treball 

de manera positiva. Fins i tot, es pot donar el cas que si no s’ascendeix de lloc de treball, el 

professional es frustri, per això és fonamental que el director creatiu que estigui per sobre d’ell 

el consideri. Tanmateix, aquesta realitat està molt present a la ment dels directors de les 

empreses de publicitat, el que provoca que mostrin preocupació per motivar als copywriters, ja 

que són els “creatius de base” (Guillén Soler, M., 2006:205). 

 

 

3.3.5. La discriminació sexual i el redactor publicitari 

Com s’acaba de veure, les dones són una minoria als departaments creatius de les agències de 

publicitat, però aquestes dades varien segons el lloc de treball que s’ocupi dins d’aquest 

departament. Així doncs, en la figura del redactor publicitari és on hi ha més presència 

femenina i en l’altre extrem es troba la figura del director creatiu. Tot i això, el perfil d’un 

copywriter es caracteritza per ser un home jove, universitari i single (sense fills i/o sense 
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parella). D’aquesta manera, i tal i com diu Marta Martín Llaguno, les tendències de polarització 

sexual en disseny i redacció quasi no han variat amb els canvis generacionals (2007a:111). 

 

Tenint en compte aquesta situació, es pot pensar que és possible que hi hagi discriminació 

sexual en la figura del redactor publicitari, però no es pot afirmar perquè no hi ha cap 

investigació que ho hagi estudiat. Per tant, es vol veure si en la figura del copywriter, que és on 

més dones hi ha, existeix discriminació per motius de sexe. 
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4. INVESTIGACIÓ DE CAMP 

 

Com ja s’ha esmentat, la present investigació té com a objectiu general determinar si existeix 

igualtat laboral entre dones i homes en la professió de redactor publicitari. 

 

Tenint en compte aquest propòsit, s’han establert les hipòtesis generals i de treball, les quals 

es mostren a continuació. 

 

 

4.1. HIPÒTESIS 

 

4.1.1. Generals 

- Es detecta discriminació per estereotips de gènere a la figura del redactor publicitari. 

- Les redactores publicitàries perceben menys discriminació sexual que les directores 

creatives pel fet de tenir un càrrec inferior. 

 

 

4.1.2. De treball 

- Els redactors publicitaris prefereixen treballar amb homes mentre que a les redactores 

publicitàries els és indiferent. 

- Als redactors publicitaris els assignen els comptes segons el sexe. 

- Les redactores publicitàries perceben discriminació sexual al seu lloc de treball. 

- Les redactores publicitàries tenen més dificultats que els seus homònims masculins per 

conciliar la vida laboral i familiar. 

 

 

4.2. METODOLOGIA 

Per tal de complir els objectius establerts i comprovar les hipòtesis plantejades, entre finals de 

gener i principis d’abril de 2014, es va portar a terme la investigació de camp mitjançant 

entrevistes en profunditat, les quals s’han estructurat en 3 apartats: el perfil professional, la 

discriminació sexual i la conciliació de la vida laboral i familiar.  

 

L’esmentada metodologia és una tècnica qualitativa d’entrevista que s’engloba dins de les 

tècniques de conversa (Valles Martínez, M. S., 2007:177). Per tal de definir en què consisteix 
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aquesta eina i així entendre per què s’ha emprat, s’han consultat diversos autors, ja que 

cadascú dóna la seva visió, sent totes igual de vàlides i complementant-se unes amb les altres. 

Segons Luis Enrique Alonso, l’entrevista en profunditat és “un procés comunicatiu pel qual un 

investigador extrau una informació d’una persona” (1994:225). Seguint el que diu Teresa 

Pintado Blanco, aquesta tècnica és una “comunicació dinàmica que posa en interacció a nivells 

relativament profunds a dues persones: l’entrevistat i l’entrevistador, exercint aquest últim un 

determinat control” (2008:179). Per això, segons María Jesús Merino Sanz, l’entrevistador s’ha 

de “guanyar la confiança de l’individu amb la finalitat d’obtenir informacions internes de les 

que en molts casos ni tan sols és conscient (...). Per tant, l’entrevista en profunditat es basa en 

una xerrada distesa entre l’entrevistat i l’entrevistador, on s’han de controlar els temes a 

tractar i saber posar-se en el lloc de l’individu amb la finalitat d’obtenir el màxim d’informació 

possible” (2010:47). 

Per altra banda, si es té en compte l’enfocament, Merino Sanz afirma que l’entrevista pot estar 

centrada sobre el problema o sobre la persona (2010:47,48). En la present investigació s’ha 

emprat la primera, “on el tema a tractar es va fraccionant amb la finalitat d’arribar a les 

qüestions que permetin explorar el comportament de l’individu; per tant, l’entrevistador té un 

paper actiu amb la finalitat de que la conversa no es desviï del tema” (Merino Sanz, M. J., 

2010:47). Mentre que si es para atenció sobre l’estructura, Michael Quinn Patton defineix 

quatre variacions en l’entrevista qualitativa o en profunditat: l’entrevista conversacional 

informal, l’entrevista basada en un guió, l’entrevista estàndard oberta i l’entrevista estàndard 

tancada (1990:228). En aquest cas s’ha utilitzat la tercera, la qual es caracteritza “per la 

utilització d’un llistat de preguntes ordenades i redactades per igual per a totes les persones 

entrevistades, però de resposta lliure o oberta” (Patton, M. Q., 1990:228), tot i que en el cas 

del sexe femení algunes han inclòs una segona pregunta. Així doncs, de la seva pròpia definició 

es desprèn que aquest tipus d’entrevista es troba a cavall entre les entrevistes qualitatives i les 

quantitatives (Valles Martínez, M. S., 2007:180). En relació amb el que diu Patton, Merino Sanz 

afegeix que “l’ordre ha de ser seqüencial,  amb un inici introductori, el desenvolupament de 

l’entrevista pròpiament dita i un acomiadament final; a més, sempre s’ha d’anar del més 

general al més concret” (2010:50). 

Finalment, dins de les tècniques qualitatives d’entrevista, Rob Millar, Valerie Crute i Owen 

Hargie engloben sota el nom d’entrevistes professionals cinc varietats de classes d’entrevista: 

l’entrevista d’assessorament, l’entrevista de selecció, l’entrevista d’investigació, l’entrevista 

mèdica i l’entrevista d’avaluació i promoció laboral (Valles Martínez, M. S., 2007:181,182). La 

utilitzada en aquest estudi ha estat la tercera, que és una “tècnica d’obtenció d’informació 

rellevant per als objectius d’un estudi. El seu camp d’utilització es troba en les ciències socials, 
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especialment, on pot adoptar formats i estils variables al llarg d’un continu més o menys 

estructurat” (Valles Martínez, M. S., 2007:181,182). 

 

Avantatges i limitacions de l’entrevista en profunditat 

Un cop vist en què consisteix aquesta tècnica qualitativa, és interessar revisar quins són els 

seus inconvenients i, sobretot, els seus avantatges per tal de comprendre una mica més la seva 

utilització en la present investigació.  

Els avantatges més destacables són: 

- Es pot obtenir una gran riquesa informativa gràcies al seu estil obert. 

- L’investigador pot clarificar i fer un seguiment de les preguntes i les respostes. 

- És una tècnica fàcil, ràpida i econòmica. 

- Permet accedir a informació que és difícil d’observar. 

- Es caracteritza per la seva intimitat i comoditat (Valles Martínez, M. S., 2007:196,197). 

Respecte als inconvenients, s’ha de tenir en compte que: 

- Consumeix molt de temps, tant pel que fa a la realització de l’entrevista com al seu 

tractament. 

- Pot haver problemes de fiabilitat i validesa, tant pel lloc on es faci l’entrevista com per 

l’actuació de l’entrevistador i la persona entrevistada. 

- No es possible fer una observació directa dels llocs on normalment es desenvolupa 

l’acció. 

- Té manca dels avantatges de la interacció en grup, com poden ser el tipus 

d’informació, estimulació, seguretat i espontaneïtat (Valles Martínez, M. S., 2007:197). 

 

Utilització de l’entrevista en profunditat 

Per últim, diversos autors han posat de manifest quan és adient emprar les entrevistes en 

profunditat per així no fer un ús erroni. Així doncs, en el present estudi s’han seguit els consells 

que a continuació es mostren. 

Segons Lewis Anthony Dexter, una condició indispensable per utilitzat les entrevistes en 

profunditat és que “els temes d’investigació hagin determinat la selecció de les tècniques i no 

al revés” (2012:24). És a dir, aquesta tècnica qualitativa s’ha d’emprar quan la investigació ho 

demani i no començar un estudi havent escollit abans la tècnica a utilitzar. En relació amb això, 

George Moyser va assenyalar tres qüestions per les quals es poden portar a terme les 

entrevistes en profunditat: per generar informació i així contrastar la realitat amb la teoria, per 

extreure informació proporcionada per persones que actuen com experts sobre altres 

individus, successos, processos o institucions, i per accedir a altres persones a través dels 



27 
 

entrevistats (2006:85). Per altra banda, Raymond L. Gorden aconsella que les entrevistes siguin 

programades, ja que es farà ús d’una tècnica que “és més eficient i efectiva en l’obtenció de 

cobertura uniforme, precisió i fiabilitat de mesura” (1987:72). Arran d’això, María Jesús Merino 

Sanz corrobora que “en molts casos, el silenci de l’entrevistador provoca que l’individu 

entrevistat continuï parlant i profunditzi més en el tema a tractar. Finalment, és fonamental 

que l’entrevistador no influeixi en les respostes” (2010:50). 

 

 

4.2.1. Mostra 

La falta de diners ha provocat que la investigació només s’hagi centrat en les agències de 

publicitat de Barcelona, de manera que l’univers de l’estudi l’han conformat totes les agències 

de la Ciutat Comtal que disposessin de redactors i redactores publicitaris interns que 

tinguessin entre 25 a 34 anys. 

 

L’esmentada franja d’edat s’ha escollit per dos fets fonamentals. El primer té relació amb els 

professionals més joves o “nous creatius”, ja que es va creure que seria molt interessant 

estudiar la visió d’aquelles persones que han acabat recentment els seus estudis i s’han 

incorporat al món laboral, degut a que les seves motivacions, preocupacions i expectatives són 

bastant diferents a les de les persones més grans. Per altra banda, el segon motiu està 

relacionat amb els treballadors que superen els 30 anys, pel fet de que hi ha una por estesa de 

que els creatius tenen data de caducitat i per això es troben pocs copywriters que superin els 

35 anys, aproximadament, ja que es considera un “treball de joves”. Tanmateix, es va posar 

aquesta edat límit perquè és quan les dones es plantejament molt seriosament el fet de “ser 

mares ara” o ja no ser-ho. Així doncs, la suma d’aquests dos factors fan que sigui bastant 

complicat trobar redactores creatives amb 35 anys o més.  

Per tots aquests motius, els quals són molt dispars entre ells, es va decidir dividir la franja 

d’edat escollida en dos grups: de 25 a 29 anys i de 30 a 34 anys. 

 

Un cop determinades les característiques de la mostra, es va passar a la seva formació. Per fer-

ho, es va contactar amb 22 agències i finalment es van fer entrevistes en 13 d’elles, 

aconseguint una mostra de 20 persones (5 dones de 25 a 29 anys, 5 dones de 30 a 34 anys, 5 

homes de 25 a 29 anys i 5 homes de 30 a 34 anys). Tanmateix i per causes externes a la 

investigació, es van realitzar dues entrevistes més (una a cada sexe) on els redactors eren 

majors de 34 anys (veure taula 1 i taula 2). 
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Taula 1. Redactores publicitàries entrevistades 

DONES 

Edat Nom Agència 

25-29 anys 

Alba Jordan  DoubleYou 

Patri Pérez DDB 

Sara López  DDB 

Patricia Andrés  Bubblegum 

Pita Gan Smäll 

30-34 anys 

Iris Alcañiz Tiempo BBDO 

Laura Torné  Evil Love 

Neus G. Parrot Proximity Barcelona 

Anònim 1 DDB 

Raquel Acacio  Paradigma Barcelona 

Més de 35 anys Isa Sánchez  S,C,P,F 

FONT: Elaboració pròpia. 

 

 

Taula 2. Redactors publicitaris entrevistats 

HOMES 

Edat Nom Agència 

25-29 anys 

Jose Hortelano S,C,P,F 

Edu Escudero Proximity Barcelona 

Guillem Rius JWT 

Esteve Cardona  JWT 

Jon Urbina DoubleYou 

30-34 anys 

Carles Gómez &Rosàs 

Robert Rabanal Paradigma Barcelona 

Anònim 2 DDB 

Santi García Shackleton 

Lluís Mata Saatchi & Saatchi Health Barcelona 

Més de 35 anys Nacho Valgañón Smäll 

FONT: Elaboració pròpia. 
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Dita mostra (veure annexos: 1. Fotografies dels entrevistats) s’ha considerat suficient perquè 

va arribar un moment que no es va obtenir nova informació i les dades seguien una mateixa 

tendència o saturació de les unitats d’anàlisi. 

 

 

4.2.2. Procediment 

Per tal de formar la mostra i realitzar les entrevistes, el procés s’ha dividit en vàries etapes. En 

primer lloc, es van consultar dues bases de dades, “Adforum” i “TV anuncios”, per tal de trobar 

les dades dels redactors publicitaris de Barcelona per agències de publicitat, però no es va 

trobar la informació que es buscava. Així doncs es va optar per cercar a les webs de les 

agències i al directori d’empreses de màrqueting i mitjans “Publidata”, obtenint un escàs 

resultat, degut a que no va ser possible esbrinar les edats dels redactors i les redactores 

trobats. Uns dies més tard, es va revisar l’“Anuario  Creativo” (edició del 2013) i es va extreure 

un llistat de redactors i redactores publicitaris amb les seves corresponents agències de 

publicitat. Posteriorment es va elaborar una base de dades amb els professionals i totes les 

seves dades, les quals es van buscar al LinkedIn i a les pàgines web de les seves agències. 

Gràcies a aquesta informació es van enviar diversos e-mails i es van fer algunes trucades 

preguntant si seria possible entrevistar als professionals seleccionats –alguns dels entrevistats 

van proporcionar noms i correus electrònics d’amics seus de professió (tècnica de bola de 

neu)-. Una vegada obtinguda una resposta i concertada una cita, l’entrevistadora es va 

desplaçar al lloc acordat (veure annexos: 2. Calendari del procediment). Les entrevistes es van 

portar a terme a sales, despatxos i jardins de les diferents agències, a excepció d’una que es va 

realitzar en un bar, tot i que amb condicions adequades. Totes elles van ser gravades (àudio) i 

transcrites per facilitar el seu anàlisi. Dit d’una altra manera, les entrevistes van produir una 

mica més de 8 hores de gravació, durant així entre 20 i 40 minuts, i les seves transcripcions van 

donar lloc a un conjunt de documents amb les dades emeses (veure annexos: 3. Entrevistes 

transcrites).  

 

Per tal d’analitzar la informació i extreure aquella que fos necessària per complir amb els 

objectius del treball, primer de tot es van determinar els temes bàsics que s’havien tractat a 

les entrevistes i després es van crear documents per a cadascun d’ells, als quals es van anar 

incorporant les qüestions relacionades juntament amb el nom de l’entrevistat que ho havia dit. 

Seguidament, a partir d’aquest document es van anar agrupant el que, explicat de diferents 

maneres, volia dir el mateix. A més, es van incorporar els subapartats que s’havien detectat 

que existien a partir de les respostes dels entrevistats. Més tard, es va fer una nova taula per 
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cada subapartat per tal de comptar quantes vegades apareixia una idea que podia ser 

comparable. Així doncs, es va atribuir pes a les respostes per determinar quines tenien major 

presència. D’aquesta manera l’anàlisi qualitatiu s’ha enriquit de manera quantitativa.  

Finalment, es va elaborar un informe dividit per àrees temàtiques (veure annexos: 4. Buidatge 

de les entrevistes).  

El sistema d’anàlisi utilitzat és el mateix que el Grup de Recerca en Publicitat i Relacions 

Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona va fer servir en la recerca finançada al 

2010 pel Ministerio de Ciencia e Innovación (proyecto FEM 2010-21834), en la que s'ha 

estudiat, per primer cop en l'àmbit de la creativitat publicitària, si les idees es discriminen per 

raó de gènere.  
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5. RESULTATS 

 

Tot seguit s’exposen els resultats obtinguts després d’haver fet el buidatge de les entrevistes. 

Com aquestes estan estructurades en 3 apartats -el perfil professional, la discriminació sexual i 

la conciliació de la vida laboral i familiar-, els resultats són exposats seguint aquestes unitats 

temàtiques. 

Tanmateix, la informació és tractada seguint quatre premisses: 

- Comparació de les respostes de les dones tant per franges d’edat com per sexe en 

general.  

- Comparació de les respostes dels homes tant per franges d’edat com per sexe en 

general.  

- Comparació de les respostes entre franges d’edat.  

- Comparació de les respostes entre dones i homes de la mateixa agència (només en 

aquelles on pot intervenir l’agència). 

 

 

Perfil professional 

Les dones de 25 a 29 anys han cursat els estudis de Publicitat i Relacions Públiques perquè els 

agrada escriure (2) o perquè els sedueix la creativitat i la publicitat (3). Tanmateix, en el cas de 

les dones de 30 a 34 anys, a part del gust per escriure (1) i del gust per la creativitat i la 

publicitat (2), també ha intervingut un altre factor: la nota mitja d’accés (1). Així doncs, totes 

les dones menys una d’elles (és la única de la mostra general) han estudiat l’esmentada carrera 

i ho han fet majoritàriament perquè els enllamineix la creativitat i la publicitat (5). 

Els homes de 25 a 29 anys han estudiat publicitat perquè senten passió per escriure (1) o 

perquè els agrada la creativitat i la publicitat (4). Així mateix, tots els homes (5) de 30 a 34 anys 

ho han fet per aquest segon motiu. Tot i que a 1 d’ells també l’ha influït la nota mitja d’accés. 

Per tant, quasi tots els homes han cursat aquesta carrera pel gust creatiu i publicitari (9). 

Conseqüentment, tant les persones de 25 a 29 anys (7) com les de 30 a 34 anys (7) han elegit 

aquest estudis per la vessant creativa i publicitària. 

D’aquesta manera, els motius per escollir aquesta professió són un punt d’unió entre ambdós 

sexes i entre ambdues franges d’edat. 

 

“Perquè sabia que volia ser creativa i m’agradava molt el tema de la publicitat.” 
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Una vegada començats els estudis de publicitat, la majoria de les dones de 25 a 29 anys tenien 

clar que es dedicarien a la part creativa. Algunes (2) sabien que volien ser copys perquè se’ls 

dóna millor escriure que dissenyar i els agrada escriure, però d’altres (2) no tenien clar si serien 

directores d’art o redactores publicitàries. Finalment, han acabat sent copys perquè al seu 

primer treball els hi van donar aquesta posició. Mentre que una altra entrevistada no va 

començar de redactora publicitària sinó de directora d’art, quelcom que li agradaria tornar a 

ser un cop adquireixi més coneixement en aquesta matèria. Tanmateix, una de les dones que 

volia ser copy, aspira a ser directora creativa. Pel que fa a les dones de 30 a 34 anys, unes 

quantes entrevistades (3) volien ser redactores publicitàries per diferents motius: el gust per 

escriure guions, més facilitat per escriure que per dissenyar i la convicció de que per ser 

directora d’art es necessita formació en disseny. Una d’elles, tot i que ho tenia molt clar, va 

començar en comptes perquè el seu book era molt petit. Igualment, una altra entrevistada va 

passar primer per comptes. I la cinquena dona no sabia quin camí seguir dins de la publicitat, 

però al final va veure que li agradava la part creativa. Per tant, la majoria de les dones (5) han 

elegit el rol professional que desenvolupen actualment. 

Amb els homes passa quelcom semblant, ja que els de 25 a 29 anys o tenien clar que es 

decantarien per la redacció publicitària (3) o van acabar sent copys perquè al seu primer 

treball li van donar aquest lloc (2). Mentre que alguns (2) de 30 a 34 anys van començar de 

directors d’art però van veure que se’ls donava millor escriure i van decidir convertir-se en 

redactors publicitaris, i els altres (3) volien ser copys perquè els agrada escriure i tenen més 

facilitat per fer això que per dissenyar i perquè creuen que per ser director d’art es necessita 

formació en disseny. Així doncs, la majoria del homes (6) també han escollit el seu treball 

actual. 

Es dedueix que tant les persones de 25 a 29 anys (5) com les de 30 a 34 anys (6) tenien clar que 

volien ser copywriters. 

D’aquesta manera, l’elecció d’aquest rol professional és un punt de cohesió entre ambdós 

sexes i entre ambdues franges d’edat.  

 

“Sí, des d’un principi ho vaig tenir molt clar. De totes maneres, durant la carrera vaig 

veure que la part d’art també m’agradava però se’m donava millor escriure que 

dissenyar. A més, penso que per ser director d’art necessites estudiar Disseny o Belles 

Arts perquè amb la carrera de Publicitat tindràs mancances per desenvolupar aquesta 

feina.” 
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Un cop submergits en el món laboral, la trajectòria creativa de la majoria de les dones de 25 a 

29 anys és bastant incipient ja que porten de 1 a 2 anys (3), tot i que hi ha una que porta de 4 a 

5 anys i una altra, de 9 a 10 anys. En canvi, les dones de 30 a 34 anys porten generalment de 7 

a 8 anys (2), però també hi ha carreres de 3 a 4 anys (1), de 8 a 9 anys (1) i de 10 a 11 anys (1). 

Així doncs, entre les dones hi ha poca homogeneïtat en els anys que porten a la professió, tot i 

que el valor més repetit és el de 1 a 2 anys (3). 

Pel que fa als homes, els més joves porten de 1 a 2 anys (2), de 6 a 7 anys (2) i de 4 a 5 anys (1), 

mentre que les trajectòries dels més grans són de 6 a 7 anys (2), de 3 a 4 anys (1), de 8 a 9 anys 

(1) i de 10 a 11 anys (1). Per tant, entre els homes hi ha respostes diverses respecte als anys 

que porten a la professió, però de 6 a 7 anys (4) és el valor que més sobresurt. 

Com a conseqüència de l’heterogeneïtat de les respostes, no es pot establir un valor majoritari 

respecte als anys que porten a la professió les persones de 30 a 34 anys. En canvi, sí que es pot 

afirmar que la trajectòria creativa de la gent de 25 a 29 anys és de 1 a 2 anys (5). 

D’aquesta manera, el valor més repetit per la mostra és de 1 a 2 anys, seguit de 6 a 7 anys. 

 

En cadascun dels 4 grups, 4 persones (és a dir, 16 persones de la mostra) han començat les 

esmentades trajectòries gràcies a les pràctiques. A més, una quarta part dels entrevistats 

segueixen treballant a l’agència on van començar. Concretament són 2 redactores de 25 a 29 

anys, 1 redactora de 30 a 34 anys, 1 redactor de 25 a 29 anys i 1 redactor de 30 a 34 anys. 

 

“Aquest va ser el meu primer treball. Vaig entrar a fer les pràctiques i als tres mesos em 

van contractar i aquí estic.” 

 

En quant al balanç de les carreres professionals, les respostes emeses per la mostra són 

bastant homogènies. En concret, les valoracions donades són “positiva” (8), “progressió” (8), 

“alts i baixos” (7), “professió dura i exigent” (7) i “aprenentatge” (6). Si es fa una comparació 

per edats, es veu com els més joves es decanten per “alts i baixos” i els més grans, per 

“progressió”. I si es compara per sexes, s’aprecia que els dos ítems mes valorats per les dones 

són “positiva” i “professió dura i exigent”, mentre que els homes donen importància a 

“progressió” i “alts i baixos”. Això explica que 9 dones (5 de 25 a 29 anys i 4 de 30 a 34 anys) no 

s’esperaven que la professió fos com és i que 8 homes (4 de 25 a 29 anys i 4 de 30 a 34 anys) sí 

s’ho esperessin. Per tant, dins de la mostra és major el número de persones (11) que no 

concebien que l’ofici fos com és.  
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“A la universitat ens van ensenyar que hi havia moltes fases molt ben planificades i 

amb uns timings marcats, però realment no és així ja que no hi ha uns processos tan 

definits i els timings són molt més curts.” 

 

“Sí, tenia molt clar que sortiria tard, que no tindria temps, que em posaria de mala 

llet...” 

 

Tant els que sí com els que no s’esperaven que la professió fos com és, han hagut de renunciar 

a certes coses per accedir al seu lloc de treball. Únicament, una redactora de 30 a 34 anys i un 

redactor de 30 a 34 anys no han hagut de fer renúncies. Així doncs, 18 persones de la mostra 

han hagut d’acceptar certes mancances per arribar allà on estan. Concretament, tant les dones 

i els homes més joves com les dones i els homes més grans han hagut de renunciar al temps i 

als diners, però a més, un home de 30 a 34 anys es va haver de fer freelance durant un temps, i 

algunes dones de 30 a 34 anys (2) i un home de 30 a 34 anys es van sentir mal valorats quan 

van ser júniors i van passar uns primers anys difícils.   

 

“Sí (ha hagut de fer renúncies), perquè per fer allò que m’agrada he hagut de posar en 

una balança el temps i els diners i renunciar a ells per fer el que volia.” 

 

La majoria de les respostes relacionades amb les motivacions fan referència a motivacions 

laborals i una d’elles sobresurt en totes les franges d’edat i en ambdós sexes (7 persones de la 

mostra): fer un bon treball i que aquest serveixi per ampliar el book. Tanmateix, hi ha tres 

motivacions més que han estat molt repetides, però que varien segons el sexe i l’edat: a les 

dones els motiva aprendre i avançar en el seu treball, als homes, que a final de mes els paguin 

per tenir idees, i a les persones de 30 a 34 anys juntament amb els homes de 25 a 29 anys, 

tenir un treball on estar fent el que els agrada. També existeixen altres motivacions com: sortir 

a l’hora de la feina i així tenir més temps lliure, treballar en equip i fer brainstormings, créixer 

professional i personalment, que es valori la feina feta o estar tranquil al treball.  

A més, a les 2 redactores publicitàries més joves de DDB els mou aprendre i avançar a la feina, 

les 3 copys de DDB coincideixen en la motivació més repetida per la mostra, i la redactora i el 

redactor publicitaris de Paradigma Barcelona (ambdós dins de la franja de 30 a 34 anys) 

pensen que és molt motivant tenir un treball on estan fent el que els agrada. 

Així doncs, moltes de les coses que motiven als redactors i a les redactores publicitaris 

demostren que tenen present que la professió de creatiu publicitari és fascinant però que no 

deixa de ser un treball condicionat per una comanda.  
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“Em motiva aprendre i treure un bon treball dia a dia el qual serveixi pel meu book.” 

 

“Abans la meva motivació era venir a treballar per fer una bona feina i estar orgullós 

d’ella, però ara és venir a treballar per guanyar uns diners i poder viure. És a dir, 

sempre poses el millor de tu per treure la millor feina possible i que sigui professional, 

però abans venia amb molta il·lusió i ara vinc per tal de poder guanyar diners.” 

 

“Professionalment em motiva molt que estic fent el que m’agrada.” 

 

“La meva motivació laboral és sortir a l’hora i estar tranquil·la a la feina, ja que al cap i 

a la fi no deixa de ser un treball.” 

 

Les dues preocupacions més repetides engloben tant la vida laboral com la personal i són un 

punt d’unió entre ambdós sexes i entre totes les franges d’edat: el futur professional ja que els 

preocupa la data de caducitat i l’esperança de vida dels creatius (10 persones de la mostra) i la 

conciliació de la vida laboral i familiar (8 persones de la mostra). Aquestes dues preocupacions 

són molt significatives entre els homes de 30 a 34 anys (4 homes i 3 homes respectivament). 

Tanmateix, la mostra té d’altres com: els diners, ser acomiadat, l’estrès i la pressió pel volum 

de feina i els timings o el paper en blanc. 

A més, la redactora i el redactor publicitaris de DoubleYou (ambdós dins de la franja de 25 a 29 

anys) coincideixen en la preocupació que fa referència a la conciliació de la vida laboral i 

familiar, igualment passa amb la copy i el copy de Paradigma Barcelona  (ambdós dins de la 

franja de 30 a 34 anys), i entre les redactores i el redactor publicitaris de DDB hi ha diverses 

coincidències pel que fa a les preocupacions globals esmentades. 

 

 “(...) si et pares a pensar és difícil veure’t treballant tota la vida d’això, ja que és 

complicat conciliar vida familiar i laboral i a més és exigent, dura i canviant, el que fa 

que hagis de viure molt a curt termini.” 

 

“Tenint en compte que el sector és bastant inestable, una preocupació és que et facin 

fora. Però la principal és el tema dels diners, perquè per guanyar més has d’anar 

canviant d’agència. Tanmateix, em preocupa el fet de que quan arribes als 35 anys o 

ets director creatiu o no tens cabuda en una agència, i a mi no em motiva ser director 

creatiu. Per tant, a vegades penso que d’aquí a uns cinc anys què faré.” 
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Un altre ítem relacionat amb les motivacions és el reconeixement del treball, ja que per 17 

persones de la mostra és important que reconeguin el seu treball per tenir més motivació, 

seguir endavant i no caure en la frustració. Les 3 persones restants (1 dona de 30 a 34 anys i 2 

homes de 25 a 29 anys) tenen diversitat d’opinions perquè la redactora pensa que l’important 

és tenir un bon ambient laboral i que els seus companys la respectin per així treure el millor 

d’ella, un dels redactors opina que l’important és que reconeguin el seu treball però no per un 

tema de motivació sinó per tal de que el treball en grup flueixi i les idees creixin, i l’altre 

redactor determina que és millor que li sàpiguen dir si una idea és bona o dolenta i què fer per 

millorar-la. A més, per a 4 persones de la mostra (3 dones de 25 a 29 anys i 1 home de 30 a 34 

anys), un mateix ha de tenir criteri per saber si les seves idees són bones. 

També, alguns (4) parlen sobre les frustracions i destaquen que és molt frustrant no poder fer 

els plans pensats pel fet de quedar-se més temps a la feina del previst, que l’anunciant cada 

vegada deixa menys llibertat a l’hora d’escriure, que una gran quantitat del treball fet no veu la 

llum, que la feina passa molts filtres i moltes vegades el que acaba sortint no és el que s’havia 

escrit, tenir la sensació de que no s’aprèn de la dupla i de que es tira sol del carro o que al 

director creatiu no li agradi el que s’ha fet. Tanmateix, 1 redactor confessa que arriba un 

moment que la frustració rellisca perquè sinó seria un motiu de depressió. 

  

“(...) Tot i que en publicitat es treballa en equip, en el fons quan tu tens una idea i 

agafen aquella és una satisfacció personal, però això crec que li passa a tothom, és 

inevitable, no crec que sigui ser egoista i el que digui el contrari menteix, ara està clar 

que aquí no ens venim a posar medalles, sinó treballes en equip millor que et dediquis a 

una altra cosa. (...)” 

 

Pel que fa a les funcions que desenvolupa un redactor publicitari, s’ha fet molta incidència en 

saber si creuen que vendre, persuadir i comunicar és un bon resum del que fan en el seu dia a 

dia. Les dones de 25 a 29 anys donen més importància a persuadir (4) i comunicar (4) que a 

vendre (3). En canvi, les dones de 30 a 34 anys valoren més el fet de comunicar (5) que 

persuadir (4) i vendre (4). Per tant, les dones donen més importància a comunicar (9), després 

a persuadir (8) i finalment a vendre (7). En el cas dels homes, els de 25 a 29 anys també 

consideren molt la comunicació (5) seguida de la persuasió (2) i la venda (2). I pels de 30 a 34 

anys les tres funcions tenen la mateixa importància, ja que tots 5 han parlat d’elles. Així doncs, 

la tendència masculina és la mateixa que l’emesa pel homes de 25 a 29 anys. I tant la inclinació 

per edats com la inclinació de la mostra en general coincideix amb la de les dones: primer 

comunicar, després persuadir i per últim vendre. 
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A part d’aquestes tres, han parlat de moltes més tasques de les quals sobresurten redactar 

textos per a diferents mitjans, conceptualitzar, pensar, produir i sonoritzar les peces, arribar al 

públic per així involucrar-lo i entretenir-lo i supervisar les campanyes. 

A més, si es comparen les funcions per agències, es veu que els treballadors d’una mateixa 

empresa desenvolupen tasques semblants i només hi ha unes petites diferències depenent de 

si tenen un càrrec més sènior o més júnior. 

 

“Realment la publicitat és això. Tant el redactor com el de comptes ha d’aconseguir 

persuadir, comunicar i vendre al seu públic.” 

 

Una de les funcions més repetida, redactar, comporta que els textos han de tenir un estil. 19 

persones de la mostra afirmen que l’ideal és no tenir un estil propi i adaptar-se al to i a l’estil 

comunicatiu de la marca per la qual es treballa. Tot i això, alguns (9) confessen que tenen el 

seu propi estil però que l’utilitzen quan l’anunciant s’ho permet. Aquests són: proper, sintètic, 

fresc, directe i senzill (sense floritures) i amb un to neutre, amb musicalitat i pauses, 

humorístic, literari, i enginyós i emotiu. 

 

“No podem tenir un estil propi perquè ens hem d’adaptar a la marca, tot i que els 

textos tenen una empremta de qui els ha escrit.” 

 

Els redactors publicitaris desenvolupen les seves tasques dins d’un projecte d’equip, en el qual 

formen parella o dupla creativa amb els directors d’arts i estan supervisats pels directors 

creatius. En aquest cas, les dones de 25 a 29 anys formen dupla tant amb altres dones (2) com 

amb homes (1), tot i que algunes (2) no tenen. En canvi, a totes cinc els dirigeix un director 

creatiu home. Respecte a les dones de 30 a 34 anys, aquestes també fan parella tant amb 

dones (1) com amb homes (1), però algunes (3) no tenen una dupla fixa ja que canvia segons el 

projecte. I amb els directors creatius passa quelcom semblant degut a que a unes (3) els 

dirigeix un home i a d’altres (2), ambdós sexes perquè no tenen un director creatiu fixe. Així 

doncs, la majoria de les dones formen dupla creativa amb una altra dona (3) o amb ambdós 

sexes perquè no és fixa (3) i tenen com a director creatiu a un home (8). 

Els homes de 25 a 29 anys es relacionen amb directors d’art homes (3), amb ambdós sexes (1) 

o directament no tenen dupla (1). Tanmateix els seus directors creatius són homes (3), dones 

(1) o mixtos (1). Pel que fa als homes de 30 a 34 anys, aquests fan parella o amb homes (2) o 

amb ambdós sexes (3), però alguns (2) abans treballaven amb dones. I creativament són 
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dirigits per homes (4) tot i que també per dones (1). Per tant, generalment els homes tenen a 

altres homes tant de parella creativa (5) com de director creatiu (7). 

Conseqüentment, tant les persones de 25 a 29 anys (8) com les de 30 a 34 anys (7) són 

dirigides creativament per un home. En canvi, la gent de 25 a 29 anys fa parella creativa amb 

homes (4), mentre que la de 30 a 34 anys no té dupla fixa i treballa amb ambdós sexes (6). 

D’aquesta manera, hi ha varietat de sexes entre els directors d’art, ja que 7 persones de la 

mostra treballen amb un director d’art home i unes altres 7, tant amb dones com amb homes 

segons el projecte. En canvi, el sexe del director creatiu és un punt d’unió entre ambdós sexes i 

entre ambdues franges d’edat degut a que 15 persones de la mostra estan dirigides per un 

home. 

 

 

Discriminació sexual  

Tota la mostra es troba igual d’a gust treballant amb homes que amb dones, ja que pensen que 

la manera de ser no depèn del sexe sinó de la persona. Tot i això, alguns entrevistats (5) fan 

uns petits apunts. Una dona de 25 a 29 anys se sol portar millor amb les dones, una dona de 30 

a 34 anys en general es porta millor amb els homes, un home de 25 a 29 anys treballa millor 

amb homes a l’hora de pensar i també es troba millor amb directors creatius homes que no 

siguin masclistes, un home de 30 a 34 anys prefereix treballar amb dones perquè no es 

plantegen la publicitat com una competició, i per a un home de 30 a 34 anys és més fàcil 

treballar amb homes degut a que té la sensació de que aquests es diuen les coses tal com són i 

en canvi amb les dones li costa més saber cap a on volen anar. 

 

“Penso que depèn totalment de la persona i no del sexe. M’és igual treballar amb 

dones que amb homes, però evidentment que no estaré a gust si l’home té una actitud 

masclista.” 

 

“Sí (es troba igual d’a gust). M’agrada que hi hagi varietat. A més, les noies cada cop 

són més masculines i els nois, més femenins.” 

 

Pel que fa a la composició dels departaments creatius, la presència masculina s’imposa a la 

femenina, ja que en 11 d’ells són més homes que dones, mentre que en 3 d’ells passa el 

contrari i en 6 d’ells hi ha paritat. 
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“No hi ha paritat perquè tots els càrrecs que hi ha per sobre meu els ocupen els 

homes.” 

 

“El nostre departament és bastant mixt. No ha estat sempre així perquè fa un temps jo 

era l’única dona, però ara estem en un moment que hi ha força paritat perquè som 

50% dones i 50% homes, aproximadament.” 

 

“Crec que som l’única agència de Barcelona on som més dones, perquè, si no contem 

als dos caps, només hi ha dos homes i la resta som tot dones i som 15 ó 16. És molt 

curiós perquè jo tinc més amics de professió homes que dones, però aquí passa al 

revés. En el sector tenim la fama de que només contractem a dones.  

Concretament en el departament creatiu som sis persones més el director creatiu 

executiu. Hi ha el David que és el dissenyador, el Toni que és el muntador i dues 

parelles creatives que som dones.” 

 

Respecte a les responsabilitats i els salaris, les dones pensen que en els departaments creatius 

el sexe femení té un nivell de responsabilitat inferior al sexe masculí (5: 3 de 25 a 29 anys i 2 de 

30 a 34 anys) i també un salari inferior (6:  4 de 25 a 29 anys i 2 de 30 a 34 anys). Tot i que 

algunes (2: 1 de 25 a 29 anys i 1 de 30 a 34 anys) afirmen que en els nivells més baixos dels 

departaments creatius hi ha força similitud entre homes i dones. Tanmateix, una entrevistada 

de 25 a 29 anys afegeix que els directors creatius presents en un jurat són majoritàriament 

homes. 

Els homes opinen d’una manera semblant, ja que per ells les dones tenen un nivell de 

responsabilitat (3: 1 de 25 a 29 anys i 2 de 30 a 34 anys) i un salari (3: 1 de 25 a 29 anys i 2 de 

30 a 34 anys) inferiors als dels homes en els departaments creatius. Però també que hi ha 

força similitud entre homes i dones en els nivells més baixos dels departaments creatius (3: 1 

de 25 a 29 anys i 2 de 30 a 34 anys). 

D’aquesta manera, 9 persones de la mostra creuen que en els departaments creatius les dones 

tenen un salari inferior al dels homes, 8 persones, que el sexe femení té un nivell de 

responsabilitat inferior al sexe masculí en els departaments creatius, i 5 persones, que en els 

nivells més baixos dels departaments creatius hi ha força similitud entre homes i dones. Així 

doncs, aquests tres ítems són un punt d’unió entre ambdós sexes i entre ambdues franges 

d’edat. 
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“(...) tinc una amiga que, no sé ben bé per què, cobra menys i té més feina que el noi 

que hi havia abans al seu lloc de treball.” 

 

“Crec que a nivell de copys o creatius juniors hi ha força similitud. En canvi, hi ha més 

diferències entre els directors creatius ja que les dones són una minoria. A més, els 

directors creatius presents en un jurat són majoritàriament homes. Les dones ens hem 

de donar canya.” 

 

“Sí, això és veritat (que les dones tenen una responsabilitat i un salari inferiors), perquè 

arriba un moment a la vida en el que quasi totes les dones posen a la balança la seva 

família i els homes no. Per tant si vas més enllà a la teva feina també cobres més.” 

 

“Segons els últims estudis això és innegable però en totes les professions, quelcom que 

és molt trist. Als departaments creatius de la majora de les agències hi ha més homes 

que dones perquè estem arrossegant encara comportaments antics que deien que això 

és un sector d’homes, per tant, les dones solen tenir càrrecs inferiors. També és veritat 

que per exemple un redactor i una redactora cobren el mateix. Això demostra que ara 

s’estan fent les coses bé amb una nova base i vull pensar que no hi ha discriminació de 

sexe en un mateix càrrec, almenys en aquesta agència no crec que la hi hagi.” 

 

Pel que fa a les presentacions davant dels clients, tots els entrevistats assumeixen papers molt 

semblants els quals canvien segons la implicació que tenen en el projecte. Tanmateix, tots els 

grups van o han anat però les proporcions varien segons el sexe i l’edat, ja que solen anar més 

dones (8: 3 de 25 a 29 anys i 5 de 30 a 34 anys) que homes (6: 2 de 25 a 29 anys i 4 de 30 a 34 

anys) i, més les persones grans (9) que les joves (5).  

De les redactores publicitàries que fan o han fet presentacions (8), cap s’ha sentit marginada 

pel fet de ser dona, però sí per d’altres fets. Concretament, una dona de 30 a 34 anys a 

vegades es sent discriminada en les presentacions perquè els clients pensen que és més jove 

del que és. 

 

“En les presentacions primer parlen els de comptes, després s’exposa l’estratègia i per 

últim els creatius expliquem el concepte i les peces. En elles mai m’he sentit 

discriminada pel fet de ser dona, però el que em passa és que els clients pensen que sóc 

massa petita perquè creuen que tinc vint i pocs anys quan en tinc 31. Potser si fos un 

noi no m’ho dirien, no ho sé.” 
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Existeix un gran debat en torn a la publicitat i el sexisme ja que hi ha diferents opinions sobre si 

els anuncis són o no són sexistes. Per una banda, 3 persones de la mostra (1 dona de 30 a 34 

anys i 2 homes de 30 a 34 anys) creuen que si hi hagués més dones en els departaments 

creatius possiblement els missatges no serien tan sexistes. Per altra banda, s’obre un gran 

ventall d’apreciacions deixant de banda el sexe del creatiu que hi ha darrere d’una campanya. 

Els tres parers més repetits tant per dones com per homes són: la publicitat es basa en 

exemples de la societat, ja que un redactor s’ha de ficar a la pell del consumidor i vendre-li el 

que vol veure (insights); arriba un punt on tot es treu de polleguera perquè hi ha molta 

susceptibilitat innecessària, així doncs, s’ha de ser capaç de traspassar aquesta barrera i riure’s 

dels tòpics; i el to i la creativitat de la campanya els marca l’anunciant. Tanmateix hi ha altres 

opinions: el sexisme està per sota de si la feina la fa un home o una dona, ja que depèn de la 

mentalitat de la persona i de l’autoregulació personal; les generacions més joves tenen bastant 

interioritzat el tema de la igualtat i per tant el tema del sexisme els sona als anys noranta; més 

que sexisme o no sexisme el que hi ha són idees bones i idees dolentes; la publicitat ha de fugir 

dels estereotips i fer coses noves; el sexisme a la publicitat depèn dels ulls de qui la mira; el 

masclisme implícit existeix a tot arreu perquè està molt arrelat en tothom; l’experiència 

demostra que els homes creatius no tenen gestos sexistes; existeixen dubtes d’on està el 

sexisme, si en el missatge o en els ulls de qui veu l’anunci; la publicitat no es fa per canviar rols 

de la societat; hi ha anuncis que no es critiquen però que si es canviessin els rols serien 

denunciants per associacions femenines; la millor denúncia que es pot fer d’una campanya és 

no comprar el producte; o s’haurien de passar filtres a les agències per tenir en compte les 

reaccions d’ambdós sexes abans de treure cap endavant un projecte. 

 

“Jo no crec que la publicitat sigui sexista, però sí que grans companyies utilitzen idees 

molt sexistes. Penso que la publicitat es fa per vendre al públic objectiu i no per canviar 

rols de la societat. A més, estic convençut de que les dones dels departaments de 

màrqueting que porten productes de neteja no es senten identificades amb el que 

mostra la seva publicitat, però que ho han d’acceptar perquè el seu públic objectiu és 

així.” 

 

“(...) es suposa que tu t’has de ficar a la pell del consumidor i vendre-li el que vol veure 

independentment de que siguis un home o una dona. A més, penso que el sexisme a la 

publicitat depèn més dels ulls de qui la mira. Per exemple als anuncis d’Axe qui queda 

malament són els homes i no les dones ja que se’ls tracta de ximples.” 
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“(...) els anuncis es basen en insights del teu target. A mi em van censurar un anunci 

perquè el van criticar i jo no em considero un home masclista. Crec que hi ha un 

histerisme innecessari.” 

 

“Crec que actualment no hi ha anuncis sexistes o millor dit hi ha el mateix número 

d’anuncis masclistes que feministes. I crec que la “gràcia” dels anuncis sexistes està en 

riure’s d’un mateix, és a dir, saber riure’s dels tòpics masclistes i dels tòpics feministes. 

No acabo d’entendre per què si en un anunci d’Axe hi ha tres dones amb roba interior 

que fan veure que estan molt enamorades d’un home lleig perquè s’ha posat Axe, això 

s’hagi de denunciar i s’hagi de treure la campanya publicitària. El que trobo absurd és 

que la gent acabi denunciant una campanya publicitària. Si no t’agrada no compris el 

producte i és la millor denúncia que pots fer.” 

 

“No depèn de la noia que faci l’anunci sinó de l’anunciant que hi hagi al darrere, ja que 

jo sempre intento evitar això però a vegades m’han estirat cap a l’altra banda perquè 

l’anunciant ho exigia. Potser la pregunta hauria de ser: Creus que si el director de 

màrqueting de l’anunciant fos una dona els missatges no serien tan sexistes?” 

 

També hi ha diferents veus que diuen que en el repartiment dels comptes intervé el sexe del 

creatiu. En aquest cas, les dones de 25 a 29 anys treballen amb comptes d’automoció (3), de 

salut (1), d’alimentació i begudes (1), d’educació (1) i de bellesa i higiene (1). Tanmateix, les 

dones de 30 a 34 anys porten comptes d’automoció (2), de salut (1), d’alimentació i begudes 

(2), d’educació (1), de bellesa i higiene (1), d’energia (2), d’una fundació (1), d’esdeveniments 

musicals (1) i d’indústria (1). Així doncs, majoritàriament les dones estan al càrrec de comptes 

d’automoció (5), d’alimentació i begudes (3), de salut (2), d’educació (2), de bellesa i higiene 

(2) i d’energia (2). 

Els homes de 25 a 29 anys formen part de comptes d’automoció (2), d’alimentació i begudes 

(4), d’educació (1), de bellesa i higiene (1), d’energia (1), del sector financer (1), de roba (1), del 

sector esportiu (1) o no tenen uns comptes fixos (1). Així mateix, alguns (3) homes de 30 a 34 

anys no tenen uns comptes fixos, mentre que els altres porten comptes d’automoció (3), de 

salut (1), d’alimentació i begudes (1), de bellesa i higiene (3), d’una fundació (1), del sector 

financer (2), del sector esportiu (1), de productes de neteja (1), d’una empresa d’escombraries 

(1) i d’imatge i so (1). Per tant, una gran part dels homes s’encarreguen dels comptes 

d’automoció (5), d’alimentació i begudes (5), de bellesa i higiene (4), del sector financer (3) i 

del sector esportiu (2). I també d’altres no els tenen fixos (4). 
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Conseqüentment, les persones de 25 a 29 anys solen portar comptes d’automoció (5) i 

d’alimentació i begudes (5), i les de 30 a 34 anys, d’automoció (5) i de bellesa i higiene (4). 

A més, si es comparen els comptes que porten treballadors d’una mateixa agència, es veu que 

no és un tema de discriminació i que fins i tot algunes dones porten productes “més 

masculins” i alguns homes, productes “més femenins”. 

D’aquesta manera, 10 persones de la mostra treballen amb comptes d’automoció, sent un 

punt d’unió entre ambdós sexes i entre ambdues franges d’edat, seguits dels comptes 

d’alimentació i begudes (8 persones) i de bellesa i higiene (6 persones). 

 

“Ara mateix estic portant una marca de cervesa, una altra de xocolates, una 

universitat... No m’assignen productes massa femenins a excepció d’uns d’un laboratori 

que prefereixen que els porti jo perquè entenc millor del que estic parlant. Però mai he 

notat que sigui un tema de discriminació.” 

 

“Porto una mica de tot, i curiosament tinc al meu càrrec el compte digital d’una marca 

de compreses. Com es pot veure ens repartim els clients independentment del sexe. A 

més, no tenim uns clients fixos sinó que ens dividim els projectes en base al volum de 

feina que tingui cadascú dels dos equips. Però si per exemple hi ha un producte molt 

concret on algú en sap d’allò doncs ho porta ell.” 

 

Normalment, a les dones creatives se’ls atribueixen unes característiques que les defineixen, 

les quals poden arribar a ser un estereotip. 18 persones de la mostra defensen que cada 

persona té els seus trets, és a dir, que les qualitats d’un individu no depenen del sexe sinó de la 

persona. Tot i això, alguns (12) afirmen que hi ha coses que sobresurten més en les dones que 

en els homes. El sexe femení creu que les dones creatives són més sensibles, manen amb més 

tacte, són més organitzades, són més eficients, defensen les seves idees de manera més 

racional, són més dolces i li donen moltes voltes a les coses. Mentre que el sexe masculí pensa 

que les dones creatives són més sensibles, manen amb més tacte, són més eficients, són més 

organitzades, defensen les seves idees de manera més racional i són més simpàtiques. Així 

doncs, per a la mostra les dones creatives són més sensibles, manen amb més tacte, són més 

organitzades i són més eficients. 

 

“És l’estereotip de dona que s’està venent ara i penso que els estereotips són molt 

dolents. Sí que és veritat que les dones creatives tenim una manera més estructurada 

d’ordenar les idees i per això tenim aquesta capacitat per argumentar, però crec que 
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també és quelcom que es pot adquirir i que depèn de la persona perquè hi ha noies que 

són un desastre i nois que són molt organitzats.” 

 

“L’eficiència depèn de la persona tot i que les noies amb les que he treballat ho eren 

molt. El que sí que és veritat és que mai m’he trobat amb dones que “s’apalanquin” i 

els nois sí que ho fem. El que no et sabria dir és si defensen les seves idees de manera 

més racional, però no tinc aquesta impressió. Per altra banda, sí que són més sensibles, 

encara que també hi ha dones molt insensibles. De totes maneres a &Rosàs hi ha 

homes molt sensibles perquè tot i no haver dones som un equip bastant femení. Per 

últim, no sé si manen amb més tacte ja que no he tingut cap superior que hagi estat 

una dona, però podria dir que segurament sí.” 

 

La divisió sexual del treball es regeix per dos principis organitzadors: el de separació (hi ha 

treballs d’homes i treballs de dones) i el jeràrquic (un treball d’home “val” més que un treball 

de dona). Cap dels entrevistats té la percepció de que a les seves agències es doni el segon 

principi, mentre que alguns (6: 1 dona de 25 a 29 anys, 2 dones de 30 a 34 anys i 3 homes de 

25 a 29 anys) perceben que el primer es dóna i un home de 30 a 34 anys no té clar si el primer 

es dóna. A més, la causa que justifica que el primer principi es produeix és que al departament 

de comptes hi ha més dones i al departament creatiu, més homes. 

És curiós com persones d’una mateixa agència perceben les coses de manera diferents, ja que 

dels 4 copys de DDB només una redactora publicitària percep algun dels dos principis. 

 

“Tot i que està canviant, el primer sí que es dóna perquè el departament de comptes és 

bastant femení i el de creativitat, masculí. En canvi, el segon segur que no es dóna 

perquè jo els dos millors trainings que he tingut han estat noies.” 

 

“A Proximity el segon principi no s’aplica. I pel que fa al primer, crec que en aquesta 

agència han intentat trobar la contra perquè són conscients de que això pot passar. Per 

tant, han adjudicat vestits de núvia a un noi i cotxes a una noia, per exemple.” 

 

“No, aquí no es dóna. Opino que s’ha d’aprofitar el talent de cada persona deixant de 

banda els  sexes. La qüestió és tenir actitud, defensar les idees, creure’t els projectes i 

fer-los teus.” 

 



45 
 

Després de repassar diferents qüestions de gènere, és interessar saber si la mostra té la 

sensació d’estar discriminada sexualment en el teu lloc de treball. Absolutament tots els 

entrevistats i les entrevistades neguen aquesta situació, però alguns (3: 1 dona de 25 a 29 

anys, 1 dona de 30 a 34 anys i 1 home de 30 a 34 anys) matisen certs detalls. Una dona del 

primer grup té la sensació de que els homes tenen més credibilitat que les dones; una dona del 

segon grup es va sentir discriminada quan va començar en la professió pel fet de ser una noia 

jove, ja que li va costar més a ella que al seu company (noi jove) guanyar-se la credibilitat del 

seu director creatiu; i l’home sent que hi ha certes preferències cap a les idees de les dones 

per part dels caps. 

 

“No (s’ha sentit discriminada sexualment). A més al món de publicitat la gent és amiga 

i no és un lloc de treball on tothom està callat i va amb vestit.” 

 

“(...) A mi el tema del feminisme m’interessa molt i ser dona no ha jugat en contra meu. 

(...)”  

 

 

Conciliació de la vida laboral i familiar 

Cap de les dones (5) de 25 a 29 anys són mares. Una d’elles no vol ser-ho, mentre que les 

altres (4) actualment no es plategen tenir fills però en futur potser sí. A totes cinc els ha influït 

o els influirà la seva professió en aquesta decisió, tot i que algunes (3) també tenen en compte 

altres motius com l’edat (encara són  joves per la maternitat) o l’instint maternal. En canvi, la 

dona més gran del grup de 30 a 34 anys és mare, mentre que la resta no ho són però 1 s’ho 

planteja ser i les altres (3) potser ho són en un futur. Tanmateix, totes (5) han tingut o tindran 

en compte la seva professió per prendre aquesta determinació, però a algunes (2) també els 

influeix el fet de que encara no se’ls ha despertat l’instint maternal. Així doncs, totes les dones 

menys una d’elles (9) no són mares, a totes (10) la seva professió els influeix en la seva 

maternitat i a algunes (5) també els influencien altres motius. 

Un dels homes de 25 a 29 anys és pare, al qual no li va influir la seva professió per prendre 

aquesta determinació, ja que quan va entrar a treballar ja sabia que esperava un fill. Dels 

restants (4), uns (2) s’ho plantegen ser i la seva professió influirà en aquest fet, mentre que els 

altres (2) potser ho són més endavant però actualment el seu ofici no els ha influït en aquesta 

decisió perquè la paternitat encara la veuen lluny. Pel que fa als homes de 30 a 34 anys, a tots 

(5) la seva professió els ha influït o els influirà en el fet de tenir fills. A més, a l’únic redactor del 

grup que és pare també li han influenciat altres motius. Tanmateix, dels redactors que volen 
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ser pares (3), la determinació d’un d’ells també és veu afectada pel factor de la distància de la 

seva parella. I l’altre entrevistat actualment no es planteja ser pare però en un futur potser ho 

és. Per tant, quasi tots els homes (8) no són pares, per a uns quants (7) la seva professió és 

determinant en aquesta decisió, encara que també existeixen altres factors (2), i per d’altres 

(3) el seu ofici no ha intervingut en la determinació de la paternitat. 

Conseqüentment, tant la majoria de les persones de 25 a 29 anys (9) com una gran part de les 

de 30 a 34 anys (8) no s’han estrenat en la maternitat/paternitat. A més, pocs individus joves 

s’ho plantegen ara (2) però sí en un futur (6) –tot i que alguns no ho volen ser (1)-, mentre que 

els més grans o ho tenen present (4) o ho posposen per més endavant (4). Tanmateix, tant als 

subjectes de 25 a 29 anys (7) com als de 30 a 34 anys (10) la seva professió els ha influït o els 

influirà en aquesta decisió. 

D’aquesta manera, aquests dos temes són un punt d’unió entre ambdós sexes i entre ambdues 

franges d’edat. 

 

“No ho sóc però sí que m’ho plantejo ser. Ara mateix és un tema que el tinc molt 

present, perquè ho vull ser però penso com podré cuidar un nen sortint tan tard de 

treballar. És veritat que tinc a la meva parella, però en res tornarà a tenir uns horaris 

on també sortirà tard, per tant són coses que et fan plantejar-te la vida. Sempre penso 

que podria provar de treballar en un altre lloc per tenir més flexibilitat.” 

 

Dels 3 entrevistats que són pares, la dona (de 30 a 34 anys) ha reduït la seva jornada laboral 

per tal de poder conciliar vida laboral i familiar. Tanmateix, rep ajut de la seva família per 

cuidar de la seva filla i intenta complir el seu horari laboral al màxim. Tots aquests factors fan 

que no senti culpabilitat per no poder estar temps amb la seva nena, ja que sí que ho està. De 

totes maneres, té por de ser acomiada pel fet de dedicar menys hores al treball i més a la 

família, tot i que en el seu horari laboral dóna el màxim d’ella per així treure tota la feina cap 

endavant.   

Pel que fa al seu company d’agència (de 30 a 34 anys), li és difícil la conciliació i més tenint en 

compte que no ha reduït la seva jornada laboral. De totes maneres, intenta complir els horaris 

de feina per tal de que hi hagi més harmonia entre família i treball. Tot i això, sent culpabilitat 

per no poder estar més temps amb el seu fill. A més, té por de ser acomiadat pel fet d’estar 

més temps amb la família que abans i perquè actualment a l’agència li demanen que dediqui 

moltes hores inclús més de les establertes. 

Respecte a l’altre home que també és pare (de 25 a 29 anys), li és difícil la conciliació perquè 

tampoc ha reduït la seva jornada laboral i moltes vegades no pot complir els horaris de la 
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feina. Però per sort, ell i la seva parella tenen l’ajut familiar de les àvies. Per aquests motius, 

sent culpabilitat per no poder passar més temps amb el seu fill. Tot i això, té por de ser 

acomiadat perquè dedica més temps a la família que abans i per d’altres motius, però es sent 

afortunat pel fet de que a la seva agència hi ha empatia amb aquest tema. 

D’aquesta manera, només 3 persones de la mostra tenen fills i a quasi tots (2) se’ls fa difícil 

conciliar la vida laboral amb la familiar fonamentalment perquè no tenen reducció de jornada 

i, per tant, senten culpabilitat per no poder estar més temps amb les seves criatures. A més, 

tots tenen por de ser acomiadats pel fet de dedicar ara més temps a la família. 

 

“(...) em preocupa la dificultat per poder compaginar la vida professional i la vida 

personal (...).” 

“M’hagués agradat reduir el meu horari però no crec que m’ho permetessin.” 

 

“La veritat que no ho porto massa bé, ja que, en el millor dels casos, quan arribo a casa 

em dóna temps de banyar-lo, posar-li el pijama i ficar-lo al llit. Això vol dir que per les 

tardes una de les dues àvies o una cangur el va a recollir a l’escola bressol, tot i que a 

vegades pot la seva mare i jo vaig alguns divendres. I em sap greu perquè pel matí 

esmorzem, el vesteixo, el porto a l’escola i vinc cap a la feina, i moltes vegades quan 

arribo a casa ja està dormint. A més, hi ha caps de setmana que he de fer hores i això 

em treu encara més temps de poder estar amb ell.” 

 

“Sí, molts cops (sent culpabilitat), perquè hi ha dies que potser surto dues hores tard 

perquè haig de fer feina i estic pensant que arribaré a casa i que ja no el veuré, no li 

podré donar de sopar, no podré jugar amb ell, no estaré en el moment del bany... I al 

final t’adones que les campanyes creatives són per un client i que al més següent et 

demanarà una altra, però que en canvi el teu fill creixerà i ja no tornaràs a jugar amb 

ell com quan tenia un any.” 

 

“Absolutament (té por de ser acomiadada). De fet en aquesta agència jo he estat una 

mica pionera en aquest aspecte perquè abans ningú havia tingut reducció de jornada i, 

per tant, tens por ja que no saps el que passarà per molt que la llei t’empari. A més, 

tens por perquè penses que tots aquests anys que has estat lluitant per demostrar el 

que ets i per fer bé el teu treball es poden acabar pel fet de demanar la reducció de 

jornada per poder ser mare. De totes maneres, jo he tingut la sort de que m’han entès 
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perquè ja són molts els anys que porto aquí, coneixen com treballo i saben que sóc 

responsable.”  

 

Per tal de poder conciliar millor la vida laboral i familiar, tota la mostra en algun moment ha 

pensat en abandonar la professió i dedicar-se a una altra cosa. Les causes més repetides que 

justifiquen aquests pensaments són: la publicitat és una professió exigent que demana 

dedicació i esforç, per tenir més temps, per guanyar qualitat de vida, pels diners ja que ara la 

compensació econòmica no és tan elevada com fa un temps i la feina realitzada es ven per 

molts més diners dels que es reben, per les perspectives de futur degut a que no és un treball 

on s’està tota la vida, perquè és una professió on s’han de sacrificat moltes coses, per com està 

el sector o per l’angoixa que genera el procés creatiu. 

També, alguns (5) han pensat en quin podria ser el seu pla B si abandonessin la professió. 

Aquests són: posar una floristeria (tot  i que no és un pensament realista), provar amb d’altres 

sortides artístiques (però si canviés tindria unes condicions semblants a les actuals), treballar 

en una revista, ser professora de nens petis, buscar un ofici on poder ajudar a la societat o 

treballar al món de la comunicació. 

 

“Sí (ha pensat en abandonar la professió), moltes vegades, però mai ho acabo fent. 

Tinc una relació destructiva amb la publicitat, com aquelles parelles que s’estan tot el 

dia barallant però no podem deixar d’estar junts.” 

 

“Tots els dies se’m passa pel cap perquè és una professió molt exigent on poses molt de 

tu, ja que és un treball on si tu estàs bé o malament es nota. És a dir, és una feina on el 

teu jo personal i el teu jo professional estan molt lligats i hi ha dies que ho deixaries, 

però després quan tot torna a la normalitat continues perquè estàs fent una cosa que 

t’agrada i que gaudeixes. De moment seguirem i el dia de demà ja veurem.” 

 

“Absolutament, cada dia, ahir vaig estar a punt de deixar el món de la publicitat perquè 

estava molt atabalat. Jo crec que tothom que treballa en publicitat pensa en deixar-la 

per guanyar qualitat de vida. L’altra dia estava parlant amb una amiga, que ara està 

en una agència de comunicació, sobre això i em va dir: “des de que estic fora de la 

publicitat sóc millor persona i millor novia, perquè puc veure a la meva parella, tinc més 

temps i el treball és més relaxat”. 
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6. CONCLUSIONS 

 

Per començar aquestes conclusions, primer de tot cal esmentar algunes de les limitacions més 

importants que s’han tingut en aquest treball: 

- En primer lloc, la manca de finançament ha provocat que les entrevistes només s’hagin 

realitzat a agències de Barcelona i no hagi estat possible desplaçar-se fins a Madrid per 

així tenir una mostra més variada. 

- En segon lloc, la mostra de l’estudi comprèn persones d’una mateixa agència i amb un 

mateix sexe degut a que diverses agències on es van enviar e-mails o on es va trucar 

no van donar una resposta. 

- En tercer lloc, en alguns casos no s’ha pogut entrevistar a un redactor publicitari i a 

una redactora publicitària d’una mateixa agència, tal i com s’havia pensat al principi, ja 

que un dels dos sexes no era present. 

- En quart lloc, per causes externes a la investigació, dos dels entrevistats superen els 34 

anys. Es per això que aquestes dades no s’han tingut en compte en els resultats de 

l’estudi però són interessants exposar-les en aquesta part del treball i així obrir noves 

vies d’investigació. 

- En cinquè lloc, no ha estat possible trobar les dades de quants redactors i redactores 

publicitaris hi ha a Catalunya i a Espanya. 

- En sisè lloc, l’extrapolació dels resultats s’ha de fer amb prudència perquè la mostra no 

ha estat molt gran. 

 

Fetes aquestes puntualitzacions, que obren futures línies d’investigació, a continuació es 

plantegen, a partir dels resultats obtinguts, una sèrie de reflexions. 

 

En general hi ha grans similituds entre els professionals que estan en els nivells més baixos dels 

departaments creatius, per això, la primera hipòtesi no es compleix ja que no es detecta 

discriminació per estereotips de gènere a la figura del redactor publicitari. Això s’explica gràcies 

a que sol haver el mateix número de dones que d’homes copywriters als departaments 

creatius, aquests tenen unes responsabilitats i uns sous iguals o molt semblants, tant el sexe 

femení com el masculí es troba igual d’a gust treballant amb homes que amb dones, les dones 

no es senten marginades a les presentacions davant dels clients, els comptes no es reparteixen 

per sexes, no hi ha divisió sexual del treball en la figura de copywriter i cap persona de la 
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mostra es sent discriminada sexualment al seu lloc de treball. Tot i això, hi ha certs matisos 

que s’han de puntualitzar i es farà tot seguit a les hipòtesis de treball. 

 

La primera hipòtesi de treball, els redactors publicitaris prefereixen treballar amb homes 

mentre que a les redactores publicitàries els és indiferent, es desmenteix perquè a tota la 

mostra li és indiferent treballar amb dones o amb homes ja que pensen que el bon 

funcionament a la feina no depèn del sexe sinó de la persona. Però, a més, en tots dos sexes hi 

ha petites puntualitzacions degut a que hi ha dones que prefereixen treballar amb dones i 

d’altres amb homes, i homes que prefereixen treballar amb homes i d’altres amb dones. 

 

Igualment, la segona hipòtesi de treball, als redactors publicitaris els assignen els comptes 

segons el sexe, no es pot afirmar perquè la gran majoria de dones porten comptes 

d’automoció i la gran majoria d’homes, d’alimentació i begudes i/o bellesa i higiene. Per tant, 

es pot dir que no és un tema de discriminació i que fins i tot algunes dones porten productes 

“més masculins” i alguns homes, productes “més femenins”. 

 

“No m’assignen productes massa femenins (...). (...) mai he notat que sigui un tema de 

discriminació.” 

 

Cap redactora publicitària percep discriminació sexual al seu lloc de treball, per tant la tercera 

hipòtesi de treball es desmenteix, però tres d’elles van apuntar coses interessants a tenir en 

compte: 

 

“En elles (presentacions davant dels clients) mai m’he sentit discriminada pel fet de ser 

dona, però el que em passa és que els clients pensen que sóc massa petita perquè 

creuen que tinc vint i pocs anys quan en tinc 31. Potser si fos un noi no m’ho dirien, no 

ho sé.” 

 

“No (té la sensació d’estar discriminada sexualment en el teu lloc de treball). De totes 

maneres, crec que avui en dia els homes tenen més credibilitat ja que em dóna la 

sensació de que quan un noi diu una cosa t’ho creus més que si ho diu una noia, però 

no sé molt bé per què.” 

 

“A Proximity mai m’he sentit discriminada. A mi el tema del feminisme m’interessa 

molt i ser dona no ha jugat en contra meu. El que sí és veritat és que quan vaig 
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començar en aquesta professió em vaig sentir una mica discriminada pel fet de ser una 

noia jove, és a dir, si ets una noia jove et costa més guanyar-te la credibilitat d’un 

director creatiu que si ets un noi jove.” 

 

La quarta i última hipòtesi de treball, les redactores publicitàries tenen més dificultats que els 

seus homònims masculins per conciliar la vida laboral i familiar, tampoc es pot afirmar perquè, 

tot i que una de les preocupacions globals de la mostra és la conciliació de la vida laboral i 

familiar i per tant molts encara no tenen fills i la seva professió influeix en aquesta 

determinació, de les tres persones que tenen nens, qui millor concilia treball i família és la 

dona que és mare i no els dos homes que són pares, ja que té reducció de jornada. De totes 

maneres, aquesta realitat fa palès que la gran majoria de les agències de publicitat no 

afavoreixen la conciliació de la vida laboral i familiar dels redactors publicitaris (tercer objectiu 

específic de la investigació).  

 

La situació que s’acaba de descriure demostra que la segona hipòtesi general sí que es 

complex degut a que les redactores publicitàries perceben menys discriminació sexual que les 

directores creatives pel fet de tenir un càrrec inferior. Concretament, això es corrobora perquè 

les copywriters pensen que en els nivells més baixos dels departaments creatius hi ha igualtat 

entre sexes i que les desigualtats que fan referència a la responsabilitat i el sou es donen en els 

càrrecs més alts com el de directora creativa. Tanmateix, creuen que el segon principi (un 

treball d’home “val” més que un treball de dona) de la divisió sexual del treball no es dóna a 

les seves agències i que el primer (hi ha treballs d’homes i treballs de dones) es dóna però 

entre el departament creatiu (masculí) i el departament de comptes (femení) i no entre la 

figura de redactor publicitari, ja que als seus equips de treball sol haver el mateix número de 

copywriters dones que homes. Això té com a conseqüència que cap redactora publicitària 

tingui la sensació d’estar discriminada sexualment al seu lloc de treball. 

 

“Crec que a nivell de copys o creatius juniors hi ha força similitud. En canvi, hi ha més 

diferències entre els directors creatius ja que les dones són una minoria.” 

 

“Els que estem en nivells més inferiors no veiem això (en els departaments creatius les 

dones tenen un nivell de responsabilitat i un salari inferior al dels homes), però en els 

alts càrrecs sí que es dóna perquè aquests llocs només els ocupen homes.” 
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“(...) crec que en el departament creatiu en els llocs de treballs inferiors la cosa s’ha 

anat igualant perquè cada vegada som més dones.” 

 

Per altra banda, un dels objectius específics d’aquest treball era descriure el perfil professional 

de redactor publicitari i identificar, si es detecten, les diferències entre sexes. I un altre, 

analitzar, en la professió de copywriter, el compliment d’un dels objectius apuntats a Beijing 

’95 relacionat amb el repartiment de poder entre sexes.  

Pel que fa al primer, els redactors i les redactores publicitaris solen estudiar Publicitat i 

Relacions Públiques perquè els agrada la creativitat i la publicitat, trien ser copywriters, van 

començar en la professió gràcies a les pràctiques, fan un balanç positiu de la seva trajectòria 

creativa tot i que no s’esperaven que la professió fos com és, han hagut de renunciar al temps i 

als diners per fer allò que els agrada, els motiva fer un bon treball i que aquest serveixi per 

ampliar el seu book, els preocupa el futur professional (data de caducitat i esperança de vida 

del creatiu) i la conciliació de la vida laboral i familiar, els agrada que reconeguin el seu treball 

per tenir més motivació, seguir endavant i no caure en la frustració, en el seu dia a dia 

redacten textos per a diferents mitjans, conceptualitzen, pensen o produeixin i sonoritzen les 

peces, a més, de comunicar, persuadir i vendre, no tenen un estil propi i s’adapten al to i l’estil 

comunicatiu de la marca, i fan dupla amb homes i dones i creativament els dirigeix un home.   

A més, per l’experiència viscuda, els entrevistats remarquen que és necessari complementar 

els estudis en Publicitat i Relacions Públiques amb d’altres i recomanen anar a escoles de 

creatius. Tanmateix, impulsen als futurs creatius a fer cursos de redacció, creativitat o 

publicitat així com cursar màsters o postgraus. Aquestes advertències tenen una base sòlida ja 

que quasi tres quartes parts de la mostra han optat per seguir un d’aquests dos camins o tots 

dos. 

Respecte al segon, l’objectiu apuntat a Beijing ’95 no es compleix en l’agència de publicitat en 

general, perquè la divisió sexual del treball està present en els departaments de comptes i en 

els departament creatius, però sí que es compleix en la professió de copywriter degut a que les 

redactores publicitàries no tenen obstacles per participar activament, plenament i amb peu 

d’igualtat en el procés d’adopció de decisions en l’esfera laboral. 

 

Abans d’acabar aquestes conclusions i després d’haver realitzar la investigació, seria 

interessant destacar tres ítems que difereixen amb el marc teòric: 

1. Els trets que la mostra atribueix a les dones creatives varien una mica als que afirmen 

Jean Grow, David Roca i Sheri J. Broyles a la seva investigació, ja que segons ells, les 

dones creatives espanyoles són més democràtiques a l’hora de seleccionar idees o 
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solucions creatives, més eficients, més empàtiques, manen amb més tacte i tenen més 

facilitat per col·laborar que els homes i, per tant, prefereixen elogis grupals que 

individuals. En canvi, la mostra diu que cada persona té les seves característiques, és a 

dir, que les qualitats d’un individu no depenen del sexe sinó de la persona. Tot i això, 

declaren que les dones creatives són més sensibles, manen amb més tacte, són més 

organitzades i són més eficients que els homes. 

2. Segons els experts, possiblement la publicitat no seria tan sexista si hi hagués més 

dones en els departaments creatius, però la mostra no està d’acord amb això perquè 

segons ella la publicitat es basa en exemples de la societat, ja que un redactor s’ha de 

ficar a la pell del consumidor i vendre-li el que vol veure (insights); arriba un punt on 

tot es treu de polleguera perquè hi ha molta susceptibilitat innecessària, així doncs, 

s’ha de ser capaç de traspassar aquesta barrera i riure’s dels tòpics; i el to i la 

creativitat de la campanya els marca l’anunciant. 

“No, perquè no depèn de la noia que faci l’anunci sinó de l’anunciant que hi 

hagi al darrere, ja que jo sempre intento evitar això però a vegades m’han 

estirat cap a l’altra banda perquè l’anunciant ho exigia. Potser la pregunta 

hauria de ser: Creus que si el director de màrqueting de l’anunciant fos una 

dona els missatges no serien tan sexistes?” 

3. Tal i com diu Miguel Baños, ser redactor publicitari implica tenir un estil propi per tal 

de diferenciar-se, és a dir, s’ha d’escriure d’una manera diferent a la resta. Això, el com 

es diu, serà el que farà diferents a uns anuncis dels altres. En canvi, la mostra afirma 

que l’ideal és no tenir un estil propi i adaptar-se al to i a l’estil comunicatiu de la marca 

per la qual es treballa. Tot i això, alguns tenen el seu propi estil però només l’utilitzen 

quan l’anunciant s’ho permet. 

 

Per últim, tot i que la franja d’edat de la mostra és de 25 a 34 anys, les dues entrevistes que 

sobrepassen l’edat (veure annexos: 5. Entrevistes a redactors publicitaris majors de 35 anys) 

permeten reflexionar sobre algunes qüestions i així obrir nous camps d’investigació: 

- En primer lloc, pel que fa al perfil professional, les raons per escollir la professió, la 

trajectòria creativa i les funcions varien en superar els 35 anys, ja que són uns altres els 

motius que porten a estudiar publicitat, les carreres creatives són més longeves, amb 

uns inicis diferents i sí s’esperen que fossin com són, i no es dóna tanta prioritat a les 

tasques de vendre, persuadir i comunicar. 

- En segon lloc, respecte a les qüestions de gènere, les dones majors de 35 anys tenen 

unes altres percepcions sobre la discriminació sexual, degut a que a vegades es senten 
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marginades en les presentacions davant dels clients perquè pensen que si pot anar un 

home en comptes d’una dona anirà, ja que els homes s’entenen millor entre ells; la 

seva experiència afirma que en general en els departaments creatius les dones tenen 

un salari inferior que els homes tot i tenir una responsabilitat igual; i tenen la sensació 

d’estar discriminades sexualment en el seu lloc de treball perquè el sexisme subtil 

sempre està present, ja que, per exemple, han passat de ser directores creatives a 

redactores publicitàries. Així doncs, tot i que en els llocs més baixos dels departaments 

creatius hi ha menys sensació de discriminació de gènere per part de les persones 

d’entre 25 a 34 anys, en el cas de les dones majors de 35 anys aquesta constatació no 

és aplicable. 

- En tercer lloc, es interessant destacar dues cites pertanyents a les dones de més de 35 

anys perquè d’aquesta manera es veu que han hagut d’acceptar situacions imposades 

per l’estructura del sector publicitari i, concretament, del departament creatiu:   

 

“No em puc sentir més còmoda amb les dones perquè només hi ha una altra 

dona. Jo estic acostumada a treballar amb homes tota la meva vida.” 

 

“A la vida has d’apostar per alguna cosa. Jo per exemple no sóc mare perquè 

no se m’ha despertat l’instint, però si ho volgués ser evidentment no seria 

publicista ja que són dues coses incompatibles. Veig que la gent ho vol fer tot i 

tot bé, i la vida no és així, a la vida s’ha d’escollir. Si vols ser una bona mare 

t’has de dedicar a una altra professió degut a que aquest treball obliga a unes 

certes coses, i si vols ser una gran estrella de la publicitat no pensis en tenir 

fills.” 

 

Aquestes qüestions juntament amb d’altres són susceptibles de poder-se analitzar en futurs 

treballs que segueixin línies d’investigació semblants a les desenvolupades. 
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Entrevista a 
Jose 
Hortelano i 
Isabel 
Sánchez de 
S,C,P,F. 

Entrevista a 
Lluís Mata 
de Saatchi 
& Saatchi 
Health 
Barcelona. 

Entrevista 
a Laura 
Torné 
d'Evil 
Love. 
 

Es va enviar 
un e-mail a  
Shackleton. 

Patricia
Texto escrito a máquina
5
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2317 18 19 20 21 22

Es va enviar un e-mail a Raquel  
Acacio (copy a Paradigma 
Barcelona). 

Entrevista a Carles Gomez de 
&Rosàs. 

Entrevista a Edu Escudero i Neus G. 
Parrot de Proximity Barcelona. 

Entrevista a 
Patri Pérez, 
Sara López, 
anònim 1 i 
anònim 2  de 
DDB. 

Entrevista a 
Raquel 
Acacio i 
Robert 
Rabanal de 
Paradigma 
Barcelona. 
 
 

Entrevista a Nacho Valgañón i Pita 
Gan de Smäll. 
 

Entrevista a Jon 
Urbina i Alba 
Jordan de 
DoubleYou. 
 

Entrevista a 
Santi García 
de 
Shackleton. 

Patricia
Texto escrito a máquina
 6

Patricia
Texto escrito a máquina
  



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

28 29 30

1 2

16

22 23

15

31

24 25 26 27

17 18 19 20 21

10 11 12 13 14

Març 2014

3 4 5 6 7 8 9

Entrevista a 
Patricia 
Andrés de 
Bubblegum. 

Es va enviar un e-mail a 
Mónica Laencuentra (recursos 
humans). 

Es va trucar a Tiempo BBDO. 

Es va enviar un e-mail a 
Tiempo BBDO. 

Es va trucar a Tiempo BBDO. 

Patricia
Texto escrito a máquina
7



Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

28

7

6

29 30

20

21 22 23 24 25 26 27

14 15 16 19

13

10 11 12 13 14 15 16

128 9 10 11

17 18

Abril 2014

1 4 52 3
Entrevista a 
Iris Alcañiz de 
Tiempo BBDO. 

Patricia
Texto escrito a máquina
8



3.

Entrevistes transcrites
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ALBA JORDÁN – Redactora publicitària junior (25-29 anys) a DoubleYou - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Quan vaig acabar el batxillerat vaig parar atenció al ventall de coses que se’m donaven bé. En 

el meu cas m’agradava pensar i escriure i em vaig llançar a la piscina. Al final va ser una bona 

elecció.  

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A part de la carrera he estat a Complot. Acabo de sortir d’allà. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

Porto 2 anys més o menys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Segons el briefing faig unes o unes altres perquè sóc una copy junior. A vegades penso idees 

amb els copys sèniors i d’altres estic de recolzament. Concretament porto un compte 

d’automoció i tinc la sort de que cada model de cotxe que surt és una campanya digital, on ens 

donen molta llibertat per fer. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Vaig fer pràctiques i després vaig començar a DobleYou. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactora o aspires a ocupar un altre lloc?  

Tot i que m’agrada fer coses d’art, prefereixo ser copy perquè m’agrada i perquè tinc més 

criteri. De totes maneres, algun dia m’agradaria ser directora creativa.  

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Amb molts alts i baixos emocionals. 
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8. És com te l’esperaves? 

No pensava que hagués de treballar tantes hores. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

M’agrada molt que mai estic sola perquè treballem junts moltes persones de diferents perfils 

per treure els projectes endavant. A més, em motiva poder aprendre i créixer 

professionalment i així també ho faré personalment. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

Trobar l’equilibri que em falta entre la meva vida personal i professional, ja que em preocupa 

que això sigui així sempre. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Sí que estic d’acord, perquè quan tinc una idea i agrada, em dóna forces per seguir endavant i 

pensar coses noves per poder millorar-la.  

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa una redactora 

publicitària: “Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Penso que un copy fa més coses, però òbviament comunica i utilitza la persuasió per 

comunicar d’una manera més amable i efectiva. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

Cadascú té el seu estil però a final el teu estil és el de la teva marca. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

No tenim duples creatives sinó que sempre ens relacionem amb el director creatiu, el qual és 

un home. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

Sí, perquè això està relacionat amb la persona i no amb el sexe.  
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SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

Actualment hi ha paritat perquè som cinc i cinc. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

No, perquè el to de la campanya te’l marca el briefing i el target. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? Et sents 

marginada pel fet de ser dona? 

No participo en les presentacions. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Porto una marca de cotxes. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

En general sí, però depèn de la persona. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

No ho sé. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí, perquè per fer allò que m’agrada he hagut de posar en una balança el temps i els diners i 

renunciar a ells per fer el que volia. 
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23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

Cap dels dos. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminada sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets mare o t’ho planteges ser? 

No ho sóc i m’ho plantejo ser però no en un futur immediat. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

Ara mateix és per l’edat. Però suposo que sí tindré en compte la meva professió perquè 

demana moltes hores. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Porto poc temps i no he tingut temps encara per cansar-me, però alguna vegada m’ho he 

plantejat sobretot pel tema del temps. De totes maneres, ara per ara no la deixaria perquè 

m’agrada, és una professió que enganxa. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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PATRI PÉREZ – Redactora publicitària (25-29 anys) a DDB - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Perquè sabia que volia ser creativa i m’agradava molt el tema de la publicitat.  

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A part de la carrera, vaig anar a Complot i vaig fer creativitat integral per aconseguir un book i 

poder entrar a una agència. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

Porto quasi 2 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Des de redacció de fulletons a conceptualització d’idees per aplicar-les a campanyes. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Vaig venir a DDB demanant pràctiques i no les vaig aconseguir, però al cap d’uns dies em van 

trucar, vaig fer una entrevista per fer de copy i em van contractar. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactora o aspires a ocupar un altre lloc?  

A mi el que m’agrada és la creativitat així que em donava una mica igual ser directora d’art o 

copy, tot i que preferia ser directora d’art, però al final vaig acabar sent copy.  

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Pel poc temps que porto, m’ha anat bastant bé i he treballat molt. 

 

8. És com te l’esperaves? 

Quan estava estudiant pensava que seria molt més fàcil entrar en una agència. I una vegada he 

estat dins, esperava fer més creativitat i que no em posessin tants impediments per fer les 

coses. 



15 
 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

Em motiva aprendre i treure un bon treball dia a dia el qual serveixi pel meu book. I 

personalment estic molt implicada amb ONG’s i aleshores em motiva fer coses per a elles. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

La preocupació diària és a quina hora sortiré, sobretot per poder distribuir-me el temps i 

després no frustrar-me si no puc fer els plans que havia pensat. També em preocupa 

l’esperança de vida dins d’una agència, perquè sembla que aquesta professió té data de 

caducitat. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Sí, però penso que l’important és que tu has de tenir un criteri per veure si les teves idees són 

bones, perquè generalment les critiques et baixen més l’autoestima que el que te la pot pujar 

una alabança.   

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa una redactora 

publicitària: “Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Estic d’acord però afegiria que un copy ha de pensar. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

T’has d’adaptar al client tot i que a mi m’agrada escriure d’una manera propera. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

Tant la meva dupla creativa com el meu director creatiu són nois. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

Sí, m’és igual.  
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SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

No hi ha paritat perquè tots els càrrecs que hi ha per sobre meu els ocupen els homes. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

Crec que la publicitat fomenta molt els estereotips i el que s’hauria de fer és fugir d’ells i fer 

coses noves. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? Et sents 

marginada pel fet de ser dona? 

No he anat a moltes, però el que fem la meva dupla i jo és presentar la idea. I mai m’he sentit 

marginada. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Estic en un compte de cotxes i porto les campanyes de diferents models. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

Crec que depèn de la persona i no del sexe. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

Sí, perquè no conec dones que siguin directives. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí. 
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23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

No. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminada sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets mare o t’ho planteges ser? 

No ho sóc i tampoc m’ho plantejo. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

Avui en dia és per un tema d’edat, però el dia que m’ho plantegi segur que hauré de tenir en 

compte la meva professió. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Sí, és quelcom que veus des de que entres ja que la gent sempre té un pla B, aleshores 

comences a pensar quin pots tenir tu. M’he plantejat posar una floristeria però no és realista. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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SARA LÓPEZ – Redactora publicitària (25-29 anys) a DDB  - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Perquè m’agradava veure els anuncis per la televisió i el món de la publicitat.  

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

Vaig fer la carrera de Publicitat. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

Segons el meu LinkedIn, 4 anys i 5 mesos. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Des de pensar conceptes fins a redactar els textos i produir les campanyes. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

A través de pràctiques de la universitat. I aquí continuo. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactora o aspires a ocupar un altre lloc?  

Quan estava estudiant tenia molt clar que m’agradava la creativitat però no sabia molt bé què 

fer, tot i que m’agrada dibuixar i per això pensava que seria millor ser directora d’art. Però 

quan vaig fer les pràctiques vaig entrar de copy i aquí estic. I ara no canviaria, m’agrada més  

ser copy.  

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Al principi vaig aprendre molt i també he tingut alts i baixos. 

 

8. És com te l’esperaves? 

A la universitat ens van ensenyar que hi havia moltes fases molt ben planificades i amb uns 

timings marcats, però realment no és així ja que no hi ha uns processos tan definits i els 

timings són molt més curts. 
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9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

Professionalment em motiva molt aprendre i fer bons projectes. D’aquesta manera també  

estic motivada personalment. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

Tens por a ser acomiadat, tot i que arriba un moment que t’ho prens d’una altra manera. 

També em preocupa el tema dels diners perquè totes les hores que treballes no es veuen 

recompensades. A més em fa ràbia perdre la meva vida fora de l’agència perquè prens una 

dinàmica de sortir sempre tard i no poder quedar amb els teus amics o amb la teva parella. 

Tanmateix em plantejo que si en un futur vull ser mare com podré combinar la meva 

maternitat amb la meva professió. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Sí que crec que quan més valorin les teves idees més realitzat et sents, però en realitat penso 

que l’important és trobar aquell punt on tu et sentis satisfet del teu treball, perquè al final és 

més important estar content amb el que has fet que rebre moltes alabances, ja que és una 

professió molt subjectiva.  

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa una redactora 

publicitària: “Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Sí, però perquè això es doni has de saber autogestionar-te, el qual és complicat amb els 

timings tan atapeïts que moltes vegades es tenen. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

Depèn del client perquè has de definir el teu estil en base al to de la marca per a la que 

treballes. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

La meva dupla creativa és una noia i el meu director creatiu és un home. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

Em dóna igual, perquè penso que al final és un tema més del caràcter de la persona que del 

sexe. L’important és que encaixis amb la teva dupla. 
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SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

Hi ha més homes, ja que a excepció dels copys i els directors d’arts, la resta de persones del 

departament creatiu són homes. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

No estic d’acord. Crec que hi ha molta susceptibilitat innecessària i molt tema de discriminació 

positiva que és absurd. Per exemple, si veig un anunci d’Axe em farà gràcia per molt masclista 

entre cometes que sigui. A més, penso que moltes vegades la creativitat et ve marcada pel 

client. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? Et sents 

marginada pel fet de ser dona? 

No he anat a moltes, però en algunes he estat de recolzament perquè la idea l’ha explicat el 

director creatiu i en d’altres he explicat més la idea que he tingut. Sempre ha depès del 

projecte, però mai m’he sentit marginada pel fet de ser dona. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Estic en un compte de cotxes i porto les campanyes de diferents models. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

Depèn de la persona. Hi ha homes i dones molt diferents. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

Sí perquè els nostres superiors són tot homes. 
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22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí, perquè hi ha contractes precaris. 

 

23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

No, perquè la cosa està canviant ja que en el primer grup que vaig estar era l’única noia copy i 

ara som més noies que nois. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminada sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets mare o t’ho planteges ser? 

No ho sóc i ara no m’ho plantejo. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

No és per la meva professió sinó per un tema d’edat. Però sí que és veritat que el dia que m’ho 

plantegi ser hauré de veure què faig amb la meva professió. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Cíclicament. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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PATRICIA ANDRÉS – Redactora publicitària (25-29 anys) a Bubblegum - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Anava a fer dret encara que m’agradava el tema creatiu, l’art, la publicitat –tenia la paret de la 

meva habitació plena d’anuncis-. Però dues setmanes abans de fer la inscripció una amiga em 

va dir que per què no feia publicitat –no sabia que existia la carrera- i li vaig fer cas perquè  

m’agradava la part creativa tot i que no tenia molta idea del que m’anava a trobar.  

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A part de la carrera vaig fer un curs de disseny gràfic i d’altres que t’ofereix Barcelona Activa, 

com per exemple un de 3D. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

Aproximadament uns 2 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Faig una mica de tot, des d’investigació, producció, redacció de textos, presentacions... Tot i 

que jo vaig entrar per fer de directora d’art, les coses que m’anaven donant eren més de copy i 

allà vaig veure que se’m donava millor aquest rol. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

El meu primer treball van ser pràctiques que me les va proporcionar la universitat. Després 

vaig fer pràctiques a Bubblegum i al cap d’unes setmanes em van contractar. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactora o aspires a ocupar un altre lloc?  

No, jo volia ser directora d’art, però pels estudis que tinc estic millor qualificada per ser copy. 

Tot i això, aspiro a aprendre noves coses i a algun dia ser directora d’art.  

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

He après moltes coses però també m’he cremat una mica. 
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8. És com te l’esperaves? 

No, perquè quan vaig començar a treballar vaig veure que no era com ens ho havien explicat a 

la universitat. A més, no pensava que trobar treball de creatiu fos tan difícil. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

El que més m’agrada és aprendre, per això crec que m’encanta tant aquesta professió perquè 

cada dia aprens alguna cosa. També em motiva tenir una mica d’estrès, que em donin llibertat 

i adquirir nous reptes. A més, m’encanta viatjar. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

Les meves preocupacions laborals són el sou i no trobar feina quan ho necessiti. I a nivell més 

personal em preocupa el fet de no saber què em depararà la vida professional. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Suposo que sí, perquè que escollin les teves idees és agradable. A més el treball és una part 

molt important de la teva vida, per tant com et vagi al treball t’influenciarà a la teva vida. 

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa una redactora 

publicitària: “Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Actualment el principal és enamorar i emocionar més que vendre, és a dir, crear afecte i 

vincles envers la marca. Tanmateix, és molt important fer que al final tot surti bé. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

No tinc un estil molt marcat sinó que m’adapto al que demana l’anunciant. De totes maneres, 

quan escric m’agrada ser sintètica. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

No tinc dupla creativa i el meu director creatiu és un home. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

M’és igual, encara que em solc portar millor amb les dones.  
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SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

Hi ha paritat perquè som dos dones i dos homes. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

No, perquè es suposa que tu t’has de ficar a la pell del consumidor i vendre-li el que vol veure 

independentment de que siguis un home o una dona. A més, penso que el sexisme a la 

publicitat depèn més dels ulls de qui la mira. Per exemple als anuncis d’Axe qui queda 

malament són els homes i no les dones ja que se’ls tracta de ximples. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? Et sents 

marginada pel fet de ser dona? 

No solc anar-hi. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Al ser una agència petita treballo en tots els comptes, els quals són de healthcare. Per altra 

banda m’agradaria destacar que quan vaig fer les primeres pràctiques em van ficar en un 

compte d’alimentació on tot eren noies, i a un altre company de classe li van donar un compte 

d’automòbils. No sé quins criteris va seguir l’agència per fer aquesta separació ja que a cap 

dels dos ens coneixien.   

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

No sé si són més eficients i sensibles, però segur que manen amb més tacte perquè els homes 

que m’han manat a mi tenien zero tacte. Per altra banda les dones som racionals però no sé si 

més que els homes. 
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21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

No conec a ningú que sigui conscient de que cobra menys pel fet de ser dona, però tinc una 

amiga que, no sé ben bé per què, cobra menys i té més feina que el noi que hi havia abans al 

seu lloc de treball. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí perquè treballes més hores de les que posa al teu contracte, el que suposa que cotitzes 

menys del que realment treballes, però actualment has de dir sí a tot. 

 

23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

El primer potser sí que es dóna, però el segon no. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminada sexualment en el teu lloc de treball? 

No. De totes maneres, crec que avui en dia els homes tenen més credibilitat ja que em dóna la 

sensació de que quan un noi diu una cosa t’ho creus més que si ho diu una noia, però no sé 

molt bé per què. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets mare o t’ho planteges ser? 

No ho vull ser. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

En general mai he volgut tenir fills, però en part també influeix la meva professió. De totes 

maneres si hagués volgut ser mare ja no m’hagués plantejat tenir aquest treball. 
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27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Sí, sempre ho penso i ara més que mai, ja que m’he acabat adonant que hi ha coses a fer més 

enllà del treball i amb aquesta professió és difícil viure-les. Encara que m’agrada el treball 

potser no val tant la pena perquè has de sacrificar moltes coses per fer-ho. Tot i això, la resta 

de sortides que m’agraden també són artístiques per tant estaria en unes condicions 

semblants. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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PITA GAN – Redactora publicitària (25-29 anys) a SMÄLL - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Vaig estudiar publicitat perquè m’agrada escriure. A més, és un treball on cada dia és diferent i 

no portes un ritme monòton d’oficina.  

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A part de la carrera de publicitat, he fet cursos culturals com crítica de cinema o teoria 

literària. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

Porto 10 anys. Vaig començar molt jove amb només 19 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Com és una agència petita, nosaltres fem quasi tot el procés, des de pensar idees quan rebrem 

el briefing fins a l’escriptura de tots el materials o la supervisió de les peces audiovisuals. 

Tanmateix, escric textos per a la nostra producció web o notes de premsa de la nostra agència.  

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Vaig entrar de pràctiques a una agència on treballa un amic meu, la qual estava buscant a algú 

per desenvolupar les tasques de copy. Una vegada van passar els tres mesos de pràctiques vaig 

continuar a l’agència amb un nou contracte. Després vaig estar en dues agències més i vaig 

arribar a Smäll. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactora o aspires a ocupar un altre lloc?  

Sí des d’un principi ho tenia molt clar perquè m’agrada escriure. Tot i que alguna vegada he 

pensat en ser directora creativa, el fet de no estar tant en contacte amb els textos em dóna 

una mica de ràbia, prefereixo escriure.  
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7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Ha anat bé. Penso que ha estat bastant normal. 

 

8. És com te l’esperaves? 

Quan t’endinses en el món laboral hi ha coses que són diferents a la universitat ja que allà tot 

és més teòric. Tanmateix, en una agència els temps, la pressió, els clients són més tancats i és 

difícil poder aplicar les teories que vas aprendre durant la carrera. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

Una motivació aplicable als dos àmbits és fer la meva feina el millor possible. Quan més 

“intel·ligent” és la campanya que surt més contenta em sento, ja que no estic d’acord amb 

aquells que diuen que el públic no llegeix i que no entén les coses que són molt complicades. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

Hi ha èpoques en les que l’estrès és molt present perquè al ser un equip petit no hi ha sortida 

si les idees no venen, i més si se’ns ajuntes quatre o cinc briefings grans. A part d’això, em 

preocupa seguir fent el meu treball el millor possible. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Suposo que depèn molt del tipus de persona, però no et negaré que està bé que es reconegui 

el teu treball. Per altra banda penso que si tu creus molt en la teva idea l’has de defensar 

independentment del que et recolzin. 

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa una redactora 

publicitària: “Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Crec que hi ha molts més matisos. Penso que, a part d’això, l’objectiu final és arribar a la gent 

d’una manera o d’una altra. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

Tot i que puc tenir un estil definit, penso que és difícil plasmar-ho en els textos d’un client. A 

més, opino que l’ideal és ser versàtil per agafar el to de la marca i a partir d’aquí fer-ho el 

millor possible. 
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14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

La meva dupla és una dona i el meu director creatiu, un home. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

Sí, en el meu cas no hi ha diferència entre sexes. Tots ens portem bé i hi ha bon feeling.  

 

 

SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

Al ser una empresa petita, els dos caps, que són homes, fan de directors creatius que 

dirigeixen als dos equips creatius, formats per dues noies i dos nois. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

Tot i que sempre m’he trobat a més homes que dones treballant en creativitat, el tema del 

sexisme em sona als anys noranta, ara el veig menys, això està canviant. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? Et sents 

marginada pel fet de ser dona? 

Ens repartim la feina entre tots i presento com la resta dels meus companys. Mai m’he sentit 

discriminada pel fet de ser dona. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Ara mateix estic portant una marca de cervesa, una altra de xocolates, una universitat... No 

m’assignen productes massa femenins a excepció d’uns d’un laboratori que prefereixen que 

els porti jo perquè entenc millor del que estic parlant. Però mai he notat que sigui un tema de 

discriminació. 
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20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

Depèn de la dona. Estic d’acord en que hi ha qualitats més femenines que d’altres, però en 

general no crec que es pugui generalitzar. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

Crec que a nivell de copys o creatius juniors hi ha força similitud. En canvi, hi ha més 

diferències entre els directors creatius ja que les dones són una minoria. A més, els directors 

creatius presents en un jurat són majoritàriament homes. Les dones ens hem de donar canya. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí, principalment al temps. 

 

23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

No, cap dels dos. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminada sexualment en el teu lloc de treball? 

No, en general no. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets mare o t’ho planteges ser? 

No, de moment no. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

És veritat que amb el nivell de treball que tenim és molt difícil arribar a casa abans de les vuit. 

Així que has de tenir una mica de recolzament familiar o diners per pagar a una cangur. Però 

també conec a gent que ha decidit tenir fills i han trobat fórmules per treballar fins les tres i 



31 
 

després des de casa. És més o menys difícil però si és el que vols et busques la manera de 

poder aconseguir-ho. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Hi ha moments que deixaries tot de banda, però en general no perquè és un món on t’acabes 

acostumant i que et dóna coses molt bones. De moment seguirem! 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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IRIS ALCAÑIZ – Redactora publicitària (30-34 anys) a Tiempo BBDO - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Vaig estudiar Publicitat una mica de rebot perquè les meves primeres opcions eren 

Comunicació Audiovisual i Periodisme, però la nota de tall a València (d’on sóc) era molt alta, 

mentre que la de Publicitat no tant. Així que vaig entrar en Publicitat amb la idea de després 

canviar al segon cicle de Comunicació Audiovisual o Periodisme, però al final no em vaig 

canviar i vaig acabar Publicitat. 

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

He estudiat d’altres coses però no relacionades amb l’àrea de comunicació. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

4 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Des de conceptualitzar idees fins baixar-les a tot tipus de peces, com per exemple, guions de 

ràdio i televisió, textos per a premsa, notes de premsa, continguts web, fins i tot documentals. 

Tanmateix estic present en la part de producció. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Aquest va ser el meu primer treball. Vaig entrar a fer les pràctiques i als tres mesos em van 

contractar i aquí estic. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactora o aspires a ocupar un altre lloc?  

No, jo al principi pensava que em decantaria més per la part de les Relacions Públiques i els 

gabinets de premsa pel fet de que m’agrada escriure. Però la meva mare em va dir “quan 

comencis la carrera t’agradarà més la part creativa” i efectivament va ser així, tot i que el 

primer any em va atreure més la part d’estratègia i planificació, però al poc temps vaig veure 

que el que realment m’agradava era la part creativa. 
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7. Com definiries la teva carrera laboral? 

D’una manera molt positiva perquè de seguida vaig portar projectes importants. A més en els 

dos últims anys he començat a portar comptes pràcticament sola amb només la supervisió 

molt per sobre del director creatiu, vaig a rodatges, faig viatges... Per tant, crec que s’ha 

confiat molt en mi i que jo he respost bé. Així que ha estat positiva tot i que ara la situació és 

complicada, però al cap i a la fi tot és aprenentatge. 

 

8. És com te l’esperaves? 

No, no té res a veure amb el que t’expliquen a la carrera, sobretot als últims anys, perquè tots 

pensem que als departaments creatius tothom s’ho passa molt bé i que la gent és tractada  

com  si fossin “déus”, i això no és així. Per tant en una agència tot és bastant més realista del 

que et conten. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

A mi el que m’agrada és escriure, sobretot guions per a televisió i és amb el que més gaudeixo. 

El que passa és que cada vegada tenim menys llibertat a l’hora d’escriure perquè anem més al 

dictat dels clients i és una mica frustrant. També em motiva molt poder fer coses de producció. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

Em preocupa bastant que en un parell d’anys la situació no millori sinó tot el contrari, que 

acabem fent el que ens diguin, la creativitat quedi relegada a l’últim lloc fent màrqueting pur i 

dur i al final els redactors només teclegem dictats. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Sí, és clar, perquè si tu tens idees que te les recolzen i tiren cap endavant sents que la gent 

confia en tu, que tens certa reputació i que et tenen cert respecte. Crec que a BBDO ens 

ajudem bastant entre els equips i fem que amb les nostres aportacions creixin les idees de 

tothom, tot i que a vegades el temps és molt reduït i no és possible donar moltes voltes a una 

idea. De totes maneres, hi ha una cosa que és bastant frustrant i és que el 90% del treball que 

fem a l’agència no veu la llum mai.  
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12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa una redactora 

publicitària: “Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

A part d’aquestes tres coses també pensem molt. Tanmateix hi ha tota una sèrie de funcions 

més emocionals com la paciència o la perseverança que són necessàries per aguantar, ja que 

cada cop els processos són més durs. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

Jo com a Iris Alcañiz tinc un estil molt marcat el qual queda palès al meu bloc i a les 

col·laboracions que faig en una revista, però en publicitat no sóc jo sinó un espot, una marca, 

un client, per tant m’adapto al to de la marca tot i que sempre queda alguna cosa del teu estil. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

Fa temps que ja no treballem amb duples sinó que ho fem per projectes i ens anem barrejant, 

quelcom que és enriquidor però també costa més d’organitzar-se. 

Pel que fa als directors creatius passa una cosa semblant ja que hi ha dos directors creatius, 

una directora creativa i un director creatiu executiu, i jo treballo amb tots. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

En general em porto millor amb els homes que amb les dones, però a l’hora de treballar crec 

que depèn més de la persona i del compte pel que estiguis treballant que del sexe. 

Personalment no tic cap mena de problema en treballar amb homes o amb dones.   

 

 

SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

El nostre departament és bastant mixt. No ha estat sempre així perquè fa un temps jo era 

l’única dona, però ara estem en un moment que hi ha força paritat perquè som 50% dones i 

50% homes, aproximadament. 
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17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

Sí, perquè el fet de que en publicitat hi hagi més homes pensant influeix molt. Hi ha vegades 

que es fan comentaris que em semblen molt desafortunats i els critico, però és curiós que 

quan em poso a treballar en quelcom una mica més masculí caic en el mateix error que cauen 

ells i em dóna ràbia. Per tant és clar que influeix, perquè al treballar amb tants homes arriba 

un moment que ets una més d’ells. 

De totes maneres tot és molt sexista: la publicitat, el cinema, la televisió... És una cosa amb la 

que estic implicada i de la qual parlo al meu bloc. Penso que el masclisme implícit, que és més 

perillós encara que l’explícit, existeix a tot arreu, està com molt arrelat en tots nosaltres 

incloses les dones i incloses les dones que ens considerem més liberals o feministes.  

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? Et sents 

marginada pel fet de ser dona? 

Normalment els redactors expliquem la idea independentment de que siguem homes o dones. 

Mai m’he sentit discriminada per aquest fet. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Porto molts comptes d’alimentació com llet, cafè, llegums o snacks. És una agència on quasi 

tots els comptes són d’alimentació per tant estan força repartits entre tots independentment 

del sexe, tot i que actualment només hi ha un redactor i la resta som redactores. També t’he 

de dir que quan érem menys redactores que redactors s’intentava que els briefings “més 

femenins” els portessin les dones. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

Crec que va completament relacionat amb la persona i que hi ha una mica de tot, perquè, per 

exemple, jo sóc molt racional, molt directa i m’agrada “discutir” i argumentar, quelcom més 

concordant amb un caràcter masculí. Tot i que en general les dones tenim un punt més dolç 

que per segons quins comptes és positiu. 
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21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

A BBDO no es dóna. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Que jo sàpiga no, però també al ser el meu primer treball no puc comparar experiències. 

 

23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

És veritat que el primer principi sí que es sol veure, perquè al departament de comptes totes 

són dones menys un home, i al departament creatiu fins fa poc tots eren homes menys jo. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminada sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets mare o t’ho planteges ser? 

No, de moment. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

Si vols prosperar professionalment està clar que tots els afegits que posis a la teva vida, ja sigui 

tenir un fill o voler fer moltes coses fora de la part laboral, et trauran temps per dedicar-te a la 

feina. Però també influeix que a mi els nens no m’agraden i que no tinc cap instint maternal, 

de moment. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Sí, però més per tal i com està el sector que per coses personals. Jo crec que tot  publicitari en 

algun moment de la seva vida es planteja deixar-ho perquè t’exigeix dedicació i esforç i ara la 
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compensació econòmica no és tan elevada com fa un temps, ni el treball que es fa és tan 

brillant  com el que es feia abans. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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LAURA TORNÉ – Redactora publicitària (30-34 anys) a Evil Love - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

No vaig estudiar Publicitat sinó Comunicació Audiovisual, tot i que volia ser periodista perquè 

des de petita m’agradava escriure. Però durant els dos primers anys de la carrera (comuns a 

Periodisme, Publicitat i Comunicació Audiovisual) vaig veure que periodisme no m’agradava 

res perquè havia de ser objectiva i a mi m’agradava crear històries. Tot i això, durant aquest 

temps em vaig sentir atreta pel món audiovisual i finalment em vaig especialitzar en guió. 

Quan vaig acabar la carrera vaig fer pràctiques a TV3 de redactora però també em vaig buscar 

pràctiques de publicitat pel meu compte perquè volia saber què era ser copy i em va agradar. 

Em vaig posar a buscar feina i vaig trobar de publicitat. 

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

No he fet cap curs a banda de la carrera de Comunicació Audiovisual. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

9 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Vaig entrar fa quasi tres anys com a redactora en un equip creatiu on hi havia un director d’art 

i un director creatiu, però fa quasi un any va desaparèixer i des de llavors la meva dupla i jo 

funcionem com un equip amb l’única supervisió del director creatiu executiu (que també és un 

dels dos caps de l’agència). 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Quan vaig acabar la carrera em vaig buscar pràctiques de publicitat pel meu compte i vaig 

estar a DoubleYou. Després em vaig posar a buscar feina i vaig entrar a Villarrosas. I ara estic 

aquí. 
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6. Des d’un principi volies ser redactora o aspires a ocupar un altre lloc?  

Dins del món de la publicitat no aspiro a ocupar un altre lloc, però dins del món de la 

comunicació sí que voldria provar perquè a mi m’agrada molt el guió, també escric llibres... 

Potser provaria de treballar a una revista.  

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

És molt dura ja que el 80% és feina i la resta vida personal. Personalment, no sabia que la 

publicitat era això, però també segueixo perquè m’agrada, tot i que moltes vegades penso que 

potser m’hauria de posar a treballar de profe que és el que volia ser de petita, però sé que 

trobaria a faltar aquesta part d’escriure, de pensar, de creativitat... Així que estic contenta amb 

el que tinc. 

 

8. És com te l’esperaves? 

Realment no tenia ni idea de com seria perquè jo no havia fet publicitat a la carrera. Sí que 

sabia que el món de la comunicació és dur perquè, per exemple, si estàs de guionista a la tele 

també treballes moltes hores, has de fer el que et demanen uns altres... És totalment diferent 

a si escrius els teus propis llibres. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

És una professió on sempre pots estar avançant i per tant guanyar més diners. Tanmateix és 

molt enriquidor que et valorin la teva feina. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

Les aspiracions econòmiques perquè ara el sector no està molt bé. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Això és genèric tant en aquesta professió com en la resta dels aspectes de la vida. Que et 

valorin sempre fa que et sentis més capaç, més segur i que aconsegueixis més coses.  

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa una redactora 

publicitària: “Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Realment la publicitat és això. Tant el redactor com el de comptes ha d’aconseguir persuadir, 

comunicar i vendre al seu públic. 
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13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

Està clar que quan treballes per un client t’has d’adaptar al seu to. Tot i que al principi costa, 

arriba un moment que t’acostumes i ho ajustes a la teva manera d’escriure. També t’he de dir 

que jo tinc un estil propi que es caracteritza per ser molt “fresc”, el qual es reflexa als meus 

llibres. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

La meva dupla és una noia i el meu director creatiu executiu és un home. Director creatiu no 

tinc. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

La veritat que sempre m’ha donat igual. En el cas de la creativitat treballes més o menys a gust 

depenent de si la teva manera de fer i de pensar s’acobla amb la de la teva parella 

independentment del sexe.  

 

 

SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

Crec que som l’única agència de Barcelona on som més dones, perquè, si no contem als dos 

caps, només hi ha dos homes i la resta som tot dones i som 15 ó 16. És molt curiós perquè jo 

tinc més amics de professió homes que dones, però aquí passa al revés. En el sector tenim la 

fama de que només contractem a dones.  

Concretament en el departament creatiu som sis persones més el director creatiu executiu. Hi 

ha el David que és el dissenyador, el Toni que és el muntador i dues parelles creatives que som 

dones. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

No crec que hi hagi anuncis sexistes i no sexistes, tot i que pot haver algun que sigui un extrem. 

Per exemple els anuncis d’Axe són una broma, perquè són anuncis que es dirigeixen als homes 

als quals els hi agrada veure dones i parlar de sexe i per tant els hi venen això. Jo per exemple 

podria fer aquest anunci i no em sentiria malament perquè estic fent la meva feina i estic 

venent el que volen veure. Està clar que sempre des de el punt de vista de l’humor. El 
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problema és que hi ha molta gent que dóna masses voltes a coses que no les tenen i que no 

entén que a la publicitat utilitzem l’humor per arribar fins a les persones perquè és una 

manera més amena d’arribar.  

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? Et sents 

marginada pel fet de ser dona? 

En les presentacions primer parlen els de comptes, després s’exposa l’estratègia i per últim els 

creatius expliquem el concepte i les peces. En elles mai m’he sentit discriminada pel fet de ser 

dona, però el que em passa és que els clients pensen que sóc massa petita perquè creuen que 

tinc vint i pocs anys quan en tinc 31. Potser si fos un noi no m’ho dirien, no ho sé. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Porto una empresa del sector energètic, una altra de correcció auditiva, un institut químic, una 

fundació a Moçambic, un festival de música... Aquí no tant, però a d’altres agències m’he 

trobat que productes que podien ser més femenins com compreses o sostenidors els hi 

donaven a homes. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

Depèn de la persona independentment del sexe. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

Sí, això és veritat, perquè arriba un moment a la vida en el que quasi totes les dones posen a la 

balança la seva família i els homes no. Per tant si vas més enllà a la teva feina també cobres 

més. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí, perquè sempre saps quan entres però mai quan surts i moltes vegades has de desfer els 

plans que tenies. A més, et vas a casa pensat i menjant-te el cap ja que és un treball que no 

acaba quan surts de la feina. 
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23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

No. El que sí que passa és que el departament de comptes és molt femení segurament perquè 

a les dones els hi agrada més tractar amb els clients que els homes, però això no vol dir que un 

home no ho pugui fer. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminada sexualment en el teu lloc de treball? 

No. A més al món de publicitat la gent és amiga i no és un lloc de treball on tothom està callat i 

va amb vestit. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets mare o t’ho planteges ser? 

No ho sóc però sí que m’ho plantejo ser. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

Ara mateix és un tema que el tinc molt present, perquè ho vull ser però penso com podré 

cuidar un nen sortint tan tard de treballar. És veritat que tinc a la meva parella, però en res 

tornarà a tenir uns horaris on també sortirà tard, per tant són coses que et fan plantejar-te la 

vida. Sempre penso que podria provar de treballar en un altre lloc per tenir més flexibilitat. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Les vegades que ho he pensat, m’he proposat deixar-ho però buscant una feina dins del sector 

de la comunicació. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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NEUS G. PARROT – Redactora publicitària (30-34 anys) a Proximity 

Barcelona - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Per casualitat perquè anava a fer Veterinària però vaig veure que no era per mi. Quan la vaig 

triar no vaig ser gaire conscient, sinó que la vaig agafar perquè m’encaixava ja que sempre 

m’han agradat les coses creatives.  

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A part de a carrera, he fet dos postgraus de màrqueting i un taller de guió. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

8 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Per una banda fem campanyes i per altra banda ens dediquem als manteniments, ja que hi ha 

molta feina del dia a dia perquè portem tot el contacte amb els clients. Per exemple, hem 

d’escriure mailings, portem serveis post-venda. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

El meu primer treball van ser pràctiques. Després vaig entrar en una agència on vaig estar un 

mes de proves i a partir d’allà m’he anat movent. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactora o aspires a ocupar un altre lloc?  

Abans de ser copy vaig passar per comptes. A més, penso que abans de ser director creatiu és 

molt necessari haver estat copy.  

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Bonica però amb molta exigència de temps que te’l treus de la teva vida personal. 
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8. És com te l’esperaves? 

Quan vaig entrar en una agència la meva visió sobre la publicitat va canviar molt, perquè no té 

res a veure amb el que t’expliquen des de fora ja que realment la creativitat tira molt de 

mètode. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

La meva motivació laboral és sortir a l’hora i estar tranquil·la a la feina, ja que al cap i a la fi no 

deixa de ser un treball. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

Em preocupa cansar-me i no trobar la manera de reinventar-me. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

No. L’important és tenir un bon ambient laboral i que els teus companys et respectin perquè 

així trauràs millors coses de tu.  

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa una redactora 

publicitària: “Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Nosaltres no hem de persuadir sinó fer atractives les coses i involucrar a la gent. Avui en dia 

s’ha de comunicar de tal manera que a la gent l’interessi el que li estàs explicant i així es creï 

una conversació al voltant d’això. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

No pots tenir un estil, però a l’hora de la veritat tothom té els seus matisos. A mi m’agrada ser 

molt directa i no utilitzar paraules que carreguin. A més, quan redacto vaig amb molta cura 

perquè per mi és especialment importat trobar un to neutre en els textos per tal de que no 

s’estiguin referint ni al sexe masculí ni al sexe femení. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

No tinc dupla sinó que treballem en parelles però anem variant. Per tant, treballo tant amb 

homes com amb dones. 

Respecte al director creatiu, tenim un o un altre segon el projecte. I també hi ha tant dones 

com homes. 
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15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

Penso que depèn totalment de la persona i no del sexe. M’és igual treballar amb dones que 

amb homes, però evidentment que no estaré a gust si l’home té una actitud masclista.  

 

 

SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

En el departament creatiu estem molt igualats però en general és una agència que es decanta 

més cap al costat femení, ja que, per exemple, el cap del departament creatiu, el cap de 

serveis al client i molts directius són dones. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

No, serien igual de sexistes, perquè el problema és que al final les dones són les més sexistes 

de totes. Està per sota de si la feina la desenvolupen homes o dones, sinó que depèn de la 

mentalitat de la persona. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? Et sents 

marginada pel fet de ser dona? 

No vaig a moltes, però si ho faig és per explicar la idea. En general el director creatiu és el que 

introdueix les presentacions, després va comptes i després nosaltres. Per altra banda, no m’he 

sentit marginada, però penso que el teu rol en una presentació depèn del tipus de client. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Porto dues marques de cotxes i una empresa del sector energètic. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

És l’estereotip de dona que s’està venent ara i penso que els estereotips són molt dolents. Sí 

que és veritat que les dones creatives tenim una manera més estructurada d’ordenar les idees 

i per això tenim aquesta capacitat per argumentar, però crec que també és quelcom que es 
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pot adquirir i que depèn de la persona perquè hi ha noies que són un desastre i nois que són 

molt organitzats. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

A Proximity no es dóna. Jo crec que el sou es pot negociar independentment de que siguis 

home o dona. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí, perquè el meu primer treball el vaig agafar perquè m’interessava però no vaig cobrar. Penso 

que és una feina on al final cobrar bé és molt difícil. 

 

23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

A Proximity el segon principi no s’aplica. I pel que fa al primer, crec que en aquesta agència 

han intentat trobar la contra perquè són conscients de que això pot passar. Per tant, han 

adjudicat vestits de núvia a un noi i cotxes a una noia, per exemple. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminada sexualment en el teu lloc de treball? 

A Proximity mai m’he sentit discriminada. A mi el tema del feminisme m’interessa molt i ser 

dona no ha jugat en contra meu. El que sí és veritat és que quan vaig començar en aquesta 

professió em vaig sentir una mica discriminada pel fet de ser una noia jove, és a dir, si ets una 

noia jove et costa més guanyar-te la credibilitat d’un director creatiu que si ets un noi jove. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets mare o t’ho planteges ser? 

No ho sóc i no m’ho plantejo de moment. 
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26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

No és per la meva professió sinó per convicció, perquè no tinc molt clar si vull ser mare. Però si 

em decidís sí que hauria de pensar què fer amb la feina. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Sí, claríssimament, perquè a vegades el procés creatiu em genera molta angoixa i també per un 

tema de perspectives de futur. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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ANÒNIM 1 – Redactora publicitària (30-34 anys) a DDB - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Va ser una mica casual, perquè m’agradava escriure però no hi havia cap carrera d’escriptor. 

Aleshores em van recomanar estudiar publicitat perquè era el boom i deien que es guanyaven 

molts diners.    

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

Em vaig llicenciar en Publicitat i Relacions Públiques. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

8 anys més o menys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Últimament estic fent moltes coses de CRM i post-venda. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Vaig començar de pràctiques en comptes perquè tenia un book molt petit degut a que a la 

Universitat de Navarra només vaig tenir una assignatura de creativitat. Però vaig parlar amb un 

director creatiu i em van donar l’oportunitat de ser copy junior. I al cap d’uns anys vaig venir a 

DDB. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactora o aspires a ocupar un altre lloc?  

Sempre he tingut clar que volia estar en el departament creatiu i que volia ser copy.  

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Estic contenta però m’hagués agradat treballar per més clients. 
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8. És com te l’esperaves? 

Quan jo vaig estudiar publicitat era una de les carreres més divertides i sortíem amb la  

mentalitat de que ens anava a anar bé, però amb la crisi s’ha torçat una mica. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

Fer bones peces per poder ficar-les al teu book perquè al final el book és el que t’obrirà portes. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

No poder fer plans fora del treball perquè moltes vegades els has d’acabar anul·lant i arriba un 

moment que els teus amics s’ho prenen malament. També em preocupa el meu futur perquè 

cada cop els copys són més joves i n’hi ha pocs que tinguin més de 35 anys. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Sí que és important perquè si sempre et tomben les teves idees arriba un moment que et 

planteges si serveixes per aquesta professió.  

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa una redactora 

publicitària: “Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Hem de fer tot això, però també és molt important fidelitzar als nostres clients, tant a 

l’anunciant com al consumidor final. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

Cada copy escriu d’una manera però en realitat has d’escriure segons el que et demani 

l’anunciant. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

Tant la meva dupla creativa com  el meu director creatiu són homes. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

M’és igual, perquè he treballat tant amb nois com amb noies i m’ha anat molt bé.  
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SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

El nombre d’homes és major que el nombre de dones perquè tots els alts càrrecs del 

departament creatiu són homes. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

Sí que la publicitat és sexista, però al final ens posem en un punt on traiem tot de polleguera 

en comptes de prendre’ns-ho amb humor, perquè si l’anunci d’Axe és sexista, el de Marcilla 

que deia que els homes no podien fer dues coses alhora també ho hauria de ser i en canvi amb 

aquest no es té cap tipus de problema. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? Et sents 

marginada pel fet de ser dona? 

Quan he anat, sempre ha estat sense director creatiu i no m’agradaven massa. Sí que és veritat 

que t’aporten coneixements sobre el client, però ho passava molt malament. En elles mai m’he 

sentit marginada. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Estic en un compte de cotxes i porto les campanyes de diferents models. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

Hi ha algunes diferències entre homes i dones, però depèn de la persona. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

Els que estem en nivells més inferiors no veiem això, però en els alts càrrecs sí que es dóna 

perquè aquests llocs només els ocupen homes. 
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22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí, perquè el sou que reps i el temps que dediques no van relacionats. 

 

23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

El primer principi es dóna en el departament de comptes perquè totes són dones excepte el 

director que és un home. Però crec que en el departament creatiu en els llocs de treballs 

inferiors la cosa s’ha anat igualant perquè cada vegada som més dones. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminada sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets mare o t’ho planteges ser? 

Ni ho sóc ni m’ho plantejo. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

Quan prengui la decisió de ser-ho o no, sens dubte que tindré en compte la meva professió. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Sí, però el que passa és que si ho deixes què faràs perquè sempre has estat fent el mateix. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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RAQUEL ACACIO – Redactora publicitària (30-34 anys) a Paradigma 

Barcelona - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Des de molt joveneta m’agradava la creativitat, la imaginació, la invenció... Quan vaig buscar 

què fer i vaig trobar la carrera de Publicitat, ràpidament vaig tenir molt clar que la faria i que 

em decantaria per la part de la creativitat. 

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A part de la carrera, vaig fer un curs de redacció creativa quan ja estava treballant. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

Porto prop de 11 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Des de el procés de conceptualització per a tot tipus de mitjans fins a la plasmació de la idea 

en forma de textos. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Quan em vaig llicenciar, vaig buscar feina per diferents agències de les quals tenia referències i 

vaig enviar currículums. Em van trucar d’una on vaig fer una entrevista però no em van agafar. 

Però al cap de dues setmanes em van trucar d’una altra agència que també era del grup BBDO, 

ja que el director creatiu d’on havia fet la primera entrevista els hi va passar el meu contacte. 

Vaig entrar allà on vaig estar dos anys i després vaig venir a Paradigma. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactora o aspires a ocupar un altre lloc?  

Sí, des d’un principi ho vaig tenir molt clar. De totes maneres, durant la carrera vaig veure que 

la part d’art també m’agradava però se’m donava millor escriure que dissenyar. A més, penso 

que per ser director d’art necessites estudiar Disseny o Belles Arts perquè amb la carrera de 

Publicitat tindràs mancances per desenvolupar aquesta feina. 
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7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Els inicis van ser durs però molt enriquidors. A més, amb el temps la situació ha anat millorant. 

 

8. És com te l’esperaves? 

Els inicis sí que van ser com me’ls imaginava, tot i que aquesta professió sembla més cridanera 

del que és. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

Professionalment em motiva molt que estic fent el que m’agrada. I personalment m’estimula 

que el meu oci em serveixi per enriquir el meu treball. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

Les preocupacions com a dona són poder conciliar la vida familiar i laboral, tot i que jo he 

tingut molta sort perquè puc fer-ho, ja que tinc una nena d’un any i mig i estic fent reducció de 

jornada. Per altra banda, em preocupa el fet de que pot semblar que la professió de creatiu té 

data de caducitat. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Crec que és important però durant els primers anys de professió, ja que quan comences estàs 

molt insegur i necessites agafar confiança i seguretat. De totes maneres, sempre és 

reconfortant que la gent entengui el que fas i que li agradi. 

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa una redactora 

publicitària: “Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

És una definició que està una mica enfocada cap al màrqueting. Sí que estic d’acord, perquè 

lògicament hem de vendre i persuadir amb cada paraula que escrivim i amb cada concepte que 

pensem, però no només hem de vendre un producte sinó que també un estil de vida, una 

imatge... Hi ha moltes maneres de vendre i moltes coses que es poden vendre. Tot i això, és 

una reducció del que és un copy ja que és moltes altres coses perquè, per exemple, un 

redactor també ha de pensar, innovar, buscar la diferenciació... 
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13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

M’adapto al que he d’escriure i als llenguatges de cada anunciant. Per exemple, he portat 

molts productes d’alimentació infantil i per tant he hagut de tenir un estil fresc, proper, que 

donés seguretat a les mares. Tot i que, evidentment, cada redactor a nivell general té els seus 

estils. En el meu cas considero que és bastant senzill perquè no m’agraden les floritures, però 

si les he de posar, les poso. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

Treballo tant amb homes com amb dones perquè a Paradigma no funcionem amb parelles 

creatives fixes, sinó per comptes. En canvi el director creatiu és un home. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

Sí, perquè no depèn del sexe sinó de la persona.  

 

 

SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

Sempre hem estat més dones que homes. Actualment les dones serem un 60% del total. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

Per res, perquè sempre he treballar amb més dones que homes i als homes mai els  hi he vist 

un gest sexista. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? Et sents 

marginada pel fet de ser dona? 

Depèn de l’envergadura de la presentació, ja que les grans presentacions les porten els socis 

que són els directors creatius, en canvi, a les més petites anem tant el director d’art com el 

copy i presentem el que calgui. Per altra banda, mai m’he sentit marginada quan s’ha repartir 

el volum de feina d’una presentació. En aquesta agència la batuta sempre l’han portat les 

dones. 
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19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Porto comptes d’alimentació infantil, de perfumeria, cavadores per a mineria, etc. Tot i que a 

Paradigma els productes s’assignen segons les capacitats de cadascú i les necessitats de 

l’anunciant. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

No es pot generalitzar, però sí que estic d’acord, ja que és veritat que les dones creatives som 

més viscerals, més organitzades, li donem moltes més voltes a les coses... 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

No. De fet he vist més alts càrrecs femenins que masculins. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Als inicis sí, ja que en aquesta professió els juniors estan molt mal valorats. 

 

23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

No. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminada sexualment en el teu lloc de treball? 

No. En aquesta professió mai m’he sentit discriminada pel fet de ser dona. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets mare o t’ho planteges ser? 

Sí, sóc mare. 

 



56 
 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

Absolutament perquè és una professió que et fa pensar molt el fàcil o difícil que serà ser mare. 

És més, per poder ser-ho he hagut de demanar la reducció de jornada. Tanmateix et dic que si 

jo estigués en una altra agència on sortís molt tard i tingués un sou baix no ho hagués pogut 

ser. Però a part d’això, també et penses molt quan ser-ho ja que entre que estudies una 

carrera, comences en l’àmbit professional, et vas obrint camí, et vas estabilitzant, el teu sou et 

permet arribar a final de mes, tens una mica d’estabilitat, etc., van passant una sèrie d’anys 

que arriba un moment que veus que si vols ser mare no et pots demorar massa.  

 

27. Com concilies la teva vida familiar i professional? Ets ajudada pel teu marit i/o els 

teus pares? 

Gràcies a la reducció de jornada, a la llar d’infants i a tot l’ajut que et pugui venir que sempre 

s’agraeix. Però això en aquesta professió i en qualsevol altra. Nosaltres tenim la sort de poder 

comptar amb les nostres mares, ja que el meu marit ha de viatjar molt per feina. 

 

28. Pel fet de ser mare has hagut de reduir la teva jornada laboral i/o has tingut algun 

problema en el treball? 

Sí, la he hagut de reduït, però no m’han posat massa problema. 

 

29. Alguna vegada has tingut un sentiment de culpabilitat per no poder estar tant de 

temps amb els teus fills com t’agradaria? 

No perquè crec que he buscat un bon equilibri. En realitat per mi és perfecte el que estic fent 

ara ja que treballo de nou a tres donant el 100% com a professional i per les tardes estic amb 

la meva filla. Per tant, aquesta situació implica que el meu esforç i la meva concentració són 

majors pel fet d’haver de treure el treball en menys hores i fer-ho el millor possible, ja que ser 

mare no és excusa perquè deixis de ser una bona professional, sinó al contrari perquè 

realment et poses més les piles. 

 

30. Vas tenir o tens por de ser acomiadada per no poder dedicar tantes hores al teu 

treball pel fet de tenir nens? 

Absolutament. De fet en aquesta agència jo he estat una mica pionera en aquest aspecte 

perquè abans ningú havia tingut reducció de jornada i, per tant, tens por ja que no saps el que 

passarà per molt que la llei t’empari. A més, tens por perquè penses que tots aquests anys que 

has estat lluitant per demostrar el que ets i per fer bé el teu treball es poden acabar pel fet de 

demanar la reducció de jornada per poder ser mare. De totes maneres, jo he tingut la sort de 
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que m’han entès perquè ja són molts els anys que porto aquí, coneixen com treballo i saben 

que sóc responsable. 

 

31. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Tots els dies se’m passa pel cap perquè és una professió molt exigent on poses molt de tu, ja 

que és un treball on si tu estàs bé o malament es nota. És a dir, és una feina on el teu jo 

personal i el teu jo professional estan molt lligats i hi ha dies que ho deixaries, però després 

quan tot torna a la normalitat continues perquè estàs fent una cosa que t’agrada i que 

gaudeixes. De moment seguirem i el dia de demà ja veurem.  

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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JOSE HORTELANO – Redactor publicitari (25-29 anys) a S,C,P,F - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Perquè m’agrada escriure i la publicitat és la manera de que et paguin per escriure.  

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

Vaig fer la carrera de Publicitat. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

Porto 6 ó 7 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Des d’escriure textos de tot tipus i pensar conceptes fins anar a gravacions i produccions. 

Depèn una mica del que et demanin. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Van ser unes pràctiques de copy proporcionades per la Universitat de València. Després vaig 

venir a S,C,P,F gràcies al Tour del Club de Creatius. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactor o aspires a ocupar un altre lloc?  

Sí, ho tenia molt clar perquè sempre m’ha agradat escriure. Així que sinó fos copy em dedicaria 

a una altra cosa relacionada amb escriure. A més, penso que no seria bo com a director d’art. 

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Es caracteritza per la varietat perquè un dia estàs fent una cosa i al dia següent una altra molt 

diferent. 

 

8. És com te l’esperaves? 

Com no tenia unes expectatives molt altres, no m’he portat cap desil·lusió. 

 



59 
 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

Les meves motivacions personals estan fora de la feina. Una d’elles que és tan laboral com 

personal és tenir més temps lliure. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

El pitjor que et pot passar és que no se t’ocorri res i també és preocupant que les teves idees 

es torcin per factors externs a tu. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Sí, perquè la publicitat és una professió amb molta lluita d’egos i tothom vol que escollin les 

seves idees. Crec que s’ha de trobar el punt on l’ego no es converteixi en un odi.  

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa un redactor 

publicitari: “Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

No, perquè és impossible vendre, ja que amb un anunci no pots augmentar la quota de mercat 

d’una marca sinó fer que la marca caigui bé. A més, penso que l’important és persuadir però 

dins de la pròpia agència, ja que has de saber com comunicar les idees que tens al cap. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

S’adapta a l’anunciant perquè ha vegades escric coses molt serioses i d’altres utilitzo l’humor. 

Cada marca té una personalitat i t’has d’adaptar a ella. El que sí que penso és que cada agència 

té un estil marcat i en aquest cas seria el conceptual. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

Ambdós són homes. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

Jo treballo igual, no he tingut cap problema quan he treballat amb dones o amb homes.  
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SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

No, perquè hi ha més homes. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

No ho sé perquè tinc els meus dubtes d’on està el sexisme, si en el missatge o en els ulls de qui 

veu l’anunci, ja que jo m’he trobat moltes dones que els hi agraden els anuncis d’Axe i aquests 

són molt sexistes. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? 

En aquesta agència les presentacions les solen fer els directors creatius executius i els alts 

càrrecs. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

No tinc uns comptes assignats sinó que porto una mica de tot. A més, en aquesta agència no es 

reparteixen els comptes segons el sexe, tot i que a vegades hi ha productes molt femenins que 

s’assignen a les dones. Ara mateix estic amb un banc, una cervesa i algunes coses d’un vehicle. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

Depèn de la persona, però crec que les dones són més simpàtiques, tot i que hi ha dones molt 

dolentes. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

Crec que és quelcom general en totes les empreses, perquè sempre es parteix de la base de 

que les dones cobren menys. No sé si és pel fet de que els homes són els que solen dirigir-les. 
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22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí, perquè sé que si estigués en una altra agència cobraria més diners, però també vull estar 

aquí per poder treballar amb clients grans. És a dir, ara prefereixo guanyar molta experiència 

abans que més diners.  

 

23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

El primer sí que es dóna perquè el departament de comptes és femení i el departament creatiu 

és masculí. El segon no es produeix. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminat sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets pare o t’ho planteges ser? 

No sóc pare però sí que m’ho he plantejat ser. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

Amb el ritme de vida d’aquesta professió és molt difícil ser pare. Conec a gent que l’ha deixat 

per poder estar amb la seva família. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Totes les setmanes, perquè cadascú tenim el nostre projecte personal. Tot i que en publicitat 

cada dia aprenc coses noves, ho veig com una feina llarga però temporal, sé que no és un 

treball on estaré tota la meva vida.  

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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EDU ESCUDERO – Redactor publicitari (25-29 anys) a Proximity 

Barcelona- 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Jo ben bé no vaig estudiar Publicitat perquè vaig poder agafar assignatures de Comunicació 

Audiovisual. Així doncs, em vaig llicenciar en Publicitat però el 30% dels crèdits eren de 

Comunicació Audiovisual, ja que a mi m’interessava més la part audiovisual que la creativa. Tot 

i això, dins de la publicitat m’agradava la creativitat.   

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

Vaig fer la carrera. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

Porto 5 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Hi ha la part de creativitat on penso campanyes i peces, baixo conceptualment aquestes peces 

i escric els textos. I també hi ha una part diària de crear continguts. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Vaig ser una mica estratega perquè a la Pompeu noves van oferir una plaça de copy a Pavlov 

per fer pràctiques i molta gent la volia i, tot i que tenia bones notes, no em vaig voler arriscar a 

no entrar. Aleshores em vaig assabentar que el director creatiu executiu i propietari de Pavlov 

sempre estava al jurat dels Premis Drac Novell, per tant, vaig pensar que estaria molt bé 

guanyar molts premis en aquest concurs i així fer-me la meva carta de presentació. Pot 

semblar una tonteria, però va coincidir que l’any que estava buscant pràctiques vaig guanyar 

molts premis i en l’entrega d’aquests vaig parlar amb ell i li vaig dir que li enviaria el meu 

currículum. Ell em va preguntar que com em deia i al dia següent em van trucar de la 

universitat per fer una entrevista a Pavlov i vaig estar dos anys allà. 

Després vaig estar a dues agències més fins arribar a Proximity.  
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6. Des d’un principi volies ser redactor o aspires a ocupar un altre lloc?  

Jo tenia clar que volia ser creatiu i no va ser fins a les pràctiques que vaig descobrir que també  

hi havia el rol de copy, el qual és molt més que ser creatiu. Vaig veure que m’agradava molt i 

que se’m donava més o menys bé, i vaig tirar per aquest camí.  

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

És una feina molt maca perquè coneixes a gent interessant, però és un treball que desgasta 

molt. 

 

8. És com te l’esperaves? 

La primera vegada que vaig estar en una agència vaig al·lucinar pel tipus de treball que es fa, 

per les hores que s’inverteixen i per les relacions que s’estableixen. Jo realment m’esperava 

que fos molt millor del que és, ja que la part bonica de a professió es queda desdibuixada pel 

fet de que has de fer moltes hores, per la pressió. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

Les meves motivacions laborals són fer-ho bé i cobrar cada mes. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

Una preocupació és la data de caducitat del creatiu. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

No, perquè penso que el treball creatiu és un treball en equip i és necessari que si tu fas alguna 

cosa bé jo et digui que ho estàs fent bé, i no per un tema de motivació sinó perquè hi haurà 

més fluïdesa i les idees de tots aniran creixent. Quan estàs treballant en equip agraeixes que 

algú tingui confiança en tu, però no està relacionat amb un tema d’autorealització. 

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa un redactor 

publicitari: “Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

No crec que el nostre treball sigui persuadir sinó atreure a la gent. Jo em quedaria amb 

comunicar d’una manera bonica i interessant una cosa que no és ni bonica ni interessant. 
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13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

Per cada client tinc un estil diferent. L’important és que tu agafis moltes peces d’una marca i 

no sàpigues de qui són. De totes maneres, a mi m’agrada que els textos tinguin musicalitat i 

que hi hagi pauses quan les ha d’haver, ja que és el que m’han ensenyat. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

Aquí no hi ha duples creatives fixes, sinó que per cada projecte canvies. Jo ara tinc tres duples 

creatives, una noia i dos nois. 

Pel que fa als directors creatius passa el mateix, funcionem per projectes. Actualment hi ha dos 

directors creatius, una directora creativa i una directora creativa executiva. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

Jo treballo millor amb homes a l’hora de pensar. I també em trobo millor amb directors 

creatius homes perquè les experiències que he tingut amb dones no m’han agradat gens, 

excepte a Proximity que són molt maques. De totes maneres, no m’agrada treballar amb 

homes masclistes. Amb això vull dir que la meva preferència no és per sexe sinó per la manera 

de ser de les persones. 

 

 

SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

En el departament creatiu sí que hi ha paritat, però en l’agència hi ha més dones que homes. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

Jo no crec que la publicitat sigui sexista, però sí que grans companyies utilitzen idees molt 

sexistes. Penso que la publicitat es fa per vendre al públic objectiu i no per canviar rols de la 

societat. A més, estic convençut de que les dones dels departaments de màrqueting que 

porten productes de neteja no es senten identificades amb el que mostra la seva publicitat, 

però que ho han d’acceptar perquè el seu públic objectiu és així.  

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? 

Depèn del projecte. Jo en aquesta agència només vaig a les presentacions d’un client. 
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19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Productes d’alimentació, d’automoció, energètics, centre d’estudis i vestits de núvia. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

No estic d’acord perquè depèn de la persona. En general les dones són més organitzades però 

també hi ha homes que són molt metòdics, tot i que jo sóc bastant caòtic. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

Jo crec que en cap agència de Barcelona passa això. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí, ja que crec que és molt complicat cobrar bé en aquesta professió. 

 

23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

Cap dels dos. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminat sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets pare o t’ho planteges ser? 

No ho sóc, però m’agradaria ser-ho. 
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26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

Sí, perquè és un sector que demana moltes hores. Per tant quan ho vulgui ser hauré de veure 

què fer amb el meu treball. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Absolutament, cada dia, ahir vaig estar a punt de deixar el món de la publicitat perquè estava 

molt atabalat. Jo crec que tothom que treballa en publicitat pensa en deixar-la per guanyar 

qualitat de vida. L’altra dia estava parlant amb una amiga, que ara està en una agència de 

comunicació, sobre això i em va dir: “des de que estic fora de la publicitat sóc millor persona i 

millor novia, perquè puc veure a la meva parella, tinc més temps i el treball és més relaxat”. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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GUILLEM RIUS – Redactor publicitari (25-29 anys) a JWT - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

M’atreia la seva vessant creativa i la possibilitat de tenir els recursos per poder plasmar les 

meves idees. A més em motivava molt poder fer anuncis de BMW.  

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A part de la carrera de Publicitat vaig anar a Complot. A més, vaig aprendre molt quan vaig 

participar en el Tour del Club de Creatius. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

2 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Conceptualitzar, pensar idees i sonoritzar les peces audiovisuals. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

El director creatiu d’on vaig fer les pràctiques em va recomanar a diferents persones. Vaig 

venir a JWT i va haver-hi sort. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactor o aspires a ocupar un altre lloc?  

Sí, ho tenia molt clar.  

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

És incipient perquè encara em queda molt per aprendre. Però es podria dir que ha estat una 

muntanya russa. 

 

8. És com te l’esperaves? 

Sí, tot i que en un principi t’esperes fer coses més atraients. 
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9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

La meva motivació laboral és veure pel carrer alguna de les coses que he fet. A més, m’agrada 

fer brainstormings amb els companys perquè les idees creixen. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

La inseguretat, el full en blanc i haver de refer des de zero una campanya que el client s’ha 

carregat. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Sí, perquè sempre és positiu que et diguin que les teves idees agraden i que estan ben 

encaminades. Tot i això, actualment es treballa molt en equip i els egos es deixen més de 

banda. 

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa un redactor 

publicitari: “Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Comunicar no porta a vendre, és a dir, vens si comuniques bé. A més d’això, un redactor ha de 

dotar d’una personalitat i d’una notorietat a la marca, ha d’emocionar i ha de fer que la gent 

visqui experiències. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

El teu estil és el de l’anunciant. Tot i que jo em trobo molt còmode en la vessant de l’humor. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

La meva dupla creativa és un home i el meu director creatiu, una dona. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

Sí. Tot i que, òbviament, hi ha unes bromes i unes connexions entre homes que no es donen 

entre homes i dones. De totes maneres, l’important és que hi hagi una bona relació amb la 

persona i que es treballi bé. 
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SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

No, perquè som deu i només hi ha una dona, la qual és directora creativa. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

No es pot generalitzar, perquè hi ha dones que fan anuncis molt masculins i al revés. A més, hi 

ha anuncis, com per exemple els d’Axe, que són una exageració i no te’ls pots prendre com a 

sexistes. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? 

Jo no faig presentacions. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Productes de bellesa i alimentació. De totes maneres, els solen assignar segons la manera de 

fer de la persona i d’allò que el client demani. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

No es pot generalitzar perquè pot haver-hi dones molt eficients i amb tacte i d’altres que no. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

No. De fet al meu equip som tres homes però la que mana és una dona. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí. Actualment es juga molt amb la llei de l’oferta i la demanda ja que hi ha molta demanda i 

molt poca oferta. 
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23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

El primer principi veig que es dóna en el departament de comptes i en el departament  creatiu, 

ja que al primer hi ha moltes dones i al segon, molts homes. De totes maneres, això està 

canviant. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminat sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets pare o t’ho planteges ser? 

Sí, soc pare. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

No, perquè vaig entrant a la meva professió sabent que seria pare. 

 

27. Com concilies la teva vida familiar i professional?  

La veritat que no ho porto massa bé, ja que, en el millor dels casos, quan arribo a casa em 

dóna temps de banyar-lo, posar-li el pijama i ficar-lo al llit. Això vol dir que per les tardes una 

de les dues àvies o una cangur el va a recollir a l’escola bressol, tot i que a vegades pot la seva 

mare i jo vaig alguns divendres. I em sap greu perquè pel matí esmorzem, el vesteixo, el porto 

a l’escola i vinc cap a la feina, i moltes vegades quan arribo a casa ja està dormint. A més, hi ha 

caps de setmana que he de fer hores i això em treu encara més temps de poder estar amb ell. 

 

28. Pel fet de ser pare has hagut de reduir la teva jornada laboral i/o has tingut algun 

problema en el treball? 

No, tot i que m’he trobat amb la situació de que quan el nen està malalt he de buscar a algú 

perquè el vagi a buscar i es quedi amb ell. I és clar, sembla com que jo haig de demostrar més 

perquè porto menys temps, però per altra banda sóc pare que això és més de sènior. De totes 

maneres, en aquesta agència tinc la sort de que hi ha un gran respecte per aquest tema. 
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29. Alguna vegada has tingut un sentiment de culpabilitat per no poder estar tant de 

temps amb els teus fills com t’agradaria? 

Sí, perquè un nen creix molt de pressa i no et pots perdre cap cosa. 

 

30. Vas tenir o tens por de ser acomiadat per no poder dedicar tantes hores al teu treball 

pel fet de tenir nens? 

Sí, tens por de ser acomiadat per això però també per moltes altres coses. Però per sort en 

aquesta agència hi ha empatia amb aquest tema. 

 

31. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Sí, tot i que encara no he arribat al punt  d’estar tan cremat per haver de deixar-la. A més tinc 

molta sort perquè la meva parella és molt comprensiva i no m’he trobat en la situació d’haver 

de deixar la meva professió per pressions familiar. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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ESTEVE CARDONA – Redactor publicitari (25-29 anys) a JWT- 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Per fer anuncis d’Audi i perquè no és una professió on tots els dies fas el mateix.  

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A part de la carrera de Publicitat vaig anar a una escola de creatius que es diu Complot. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

7 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Conceptualitzar, redactar, supervisar els trainings, coordinar tota la part de Social Media i 

vendre les idees. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Vaig fer pràctiques a JWT i vaig tenir la sort de que quan les vaig acabar van marxar dues 

persones i em vaig quedar fins avui. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactor o aspires a ocupar un altre lloc?  

Sí, sempre m’ha agradat escriure.  

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Sense presa  però sense pausa. 

 

8. És com te l’esperaves? 

Sí, tenia molt clar que sortiria tard, que no tindria temps, que em posaria de mala llet... 
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9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

És molt motivant que et paguin per tenir idees. A més, m’ho passo molt bé i és una professió 

que enganxa. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

Hi ha molta pressió perquè les campanyes costen molts diners i els timings són molt ajustats. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Sí, però sobretot a nivell personal, perquè jo prefereixo que algú del qual he aprés li agradi la 

meva idea a guanyar un premi. A més, l’orgull ben entès sempre és bo.  

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa un redactor 

publicitari: “Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Opino que són tres sinònims. A més, vendre ens queda molt lluny perquè no ho fem 

directament. Per mi és més construir identitat i notorietat de marca, les quals van de la mà i al 

final ajuden a vendre. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

No podem tenir un estil propi perquè ens hem d’adaptar a la marca, tot i que els textos tenen 

una empremta de qui els ha escrit. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

Tant la meva dupla creativa com el meu director creatiu són homes. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

Sí. M’agrada que hi hagi varietat. A més, les noies cada cop són més masculines i els nois, més 

femenins.  
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SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

No perquè som nou homes i una dona. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

En aquest tema crec molt en l’autoregulació personal. Jo sé que hi ha coses que jo no 

utilitzaré, aleshores espero que els altres facin el mateix. De totes maneres, crec que més que 

sexisme o no sexisme, el que hi ha són idees bones i idees dolentes. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? 

Presentes el que has fet i intentes convèncer al client. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Porto caves, gelats, entre d’altres. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

No estic gens d’acord ja que no es pot generalitzar perquè cada persona és un món. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

No. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí, tant pel que fa al temps com als diners. 

 

 

 



75 
 

23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

Tot i que està canviant, el primer sí que es dóna perquè el departament de comptes és bastant 

femení i el de creativitat, masculí. En canvi, el segon segur que no es dóna perquè jo els dos 

millors trainings que he tingut han estat noies. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminat sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets pare o t’ho planteges ser? 

No ho sóc, però suposo que algun dia ho seré. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

No, perquè encara em queda una mica lluny i no m’ho he plantejat. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Sí, moltes vegades, però mai ho acabo fent. Tinc una relació destructiva amb la publicitat, com 

aquelles parelles que s’estan tot el dia barallant però no podem deixar d’estar junts. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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JON URBINA – Redactor publicitari junior (25-29 anys) a DoubleYou - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Va ser una mica de rebot perquè vaig fer el batxillerat tecnològic i vaig començar una 

enginyeria, però no em va agradar i la vaig deixar. Vaig fer d’altres coses i als 24 anys em  vaig 

posar a estudiar Publicitat, ja que em vaig adonar que el meu hobby es podia convertir en la 

meva professió.  

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A part de la carrera, fa 2 anys vaig estar a Complot. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

Porto 15 mesos. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Com sóc un copy junior, depèn dels briefings, ja que hi ha vegades que penso i trec idees al 

mateix nivell que els copys sèniors i d’altres que dono recolzament. A més, el compte on jo 

estic utilitza molt els mitjans digitals amb els quals treballo dia a dia. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Vaig fer pràctiques de copy gràcies a Complot i després vaig entrar a DoubleYou. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactor o aspires a ocupar un altre lloc?  

Fins a segon o tercer de carrera tenia dubtes entre ser director d’art o copy. Però actualment, i 

gràcies a les pràctiques que vaig fer de copy, tinc molt clar que vull ser redactor.  

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Molt treball i de tant en tant petites recompenses. 
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8. És com te l’esperaves? 

En general sí és com me l’esperava, però hi ha detalls que són diferents, com per exemple, el 

tema d’hores, de briefings... 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

Ser bo en la meva professió i rebre una recompensa en forma de diners. Tanmateix, busco 

tenir un equilibri entre la meva vida personal i laboral, tot i que encara no l’he trobat del tot. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

Trobar aquell punt on el treball sigui quelcom divertit i no absorbeixi tot el meu temps. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Més que això, penso que l’important és que et sàpiguen dir quan una idea és bona o dolenta i 

què es pot canviar per millorar-la.  

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa un redactor 

publicitari: “Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Em costa molt encasellar a un copy en una definició perquè cada dia fas coses diferents. Penso 

que un copy ha de vendre al seu director creatiu i que comunicar ho han de fer totes les 

persones que treballin en una agència perquè això és publicitat. Jo diria que un copy ha de 

treballar i pensar molt per trobar una bona idea. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

El meu estil és el de la marca que porto. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

No treballem amb duples sinó en equips on cadascú desenvolupa unes tasques segons la fase 

on ens trobem. 

Pel que fa al meu director creatiu, és un home. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

Sí, perquè no depèn del sexe sinó de la persona.  

 



78 
 

SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

Ha anat variant, però ara som el mateix número d’homes que de dones. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

La publicitat es basa en exemples de la societat, el problema és que la societat va per davant 

d’aquests exemples per això es tendeix al sexisme. De totes maneres, hi ha anuncis que no es 

critiquen però que si es canviessin els rols serien denunciats per moltes associacions 

femenines. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? 

No faig presentacions. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Porto una marca esportiva. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

Depèn de la persona, perquè aquí hi ha un director creatiu executiu que té moltíssim tacte i 

està molt pendent de les persones. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

Tenint en compte el meu cas, això no passa, ja que tinc una companya que és copy i vam 

entrar el mateix dia, tenim les mateixes responsabilitats i cobrem el mateix. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí, començant pel fet de que jo sóc del País Basc i allà tenia una feina on guanyava més diners, 

però vaig venir aquí perquè m’agrada més això. 
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23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

No. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminat sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets pare o t’ho planteges ser? 

No ho sóc i haurà de passar bastant de temps perquè ho sigui. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

No he pres aquesta decisió tenint en compte particularment la meva professió sinó de manera 

general com un plantejament de vida. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Una miqueta. El que em dóna por és veure on acaben els publicistes perquè desapareixen 

quan arriben als 40 i 50 anys. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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CARLES GÓMEZ – Redactor publicitari (30-34 anys) a &Rosàs - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Des de finals de la secundària tenia molt clar que volia fer comunicació, però dins de la 

comunicació volia aprendre una cosa més creativa més enllà del periodisme. De totes maneres 

vaig estudiar les dues carreres, però al final vaig escollir dedicar-me a la publicitat perquè tinc 

la sensació de que el periodista informa i el publicitari comunica, encara que sigui una 

comunicació comercial. A més, vaig pensar que com a feina era més entretinguda i no era 

lineal, repetitiva ni rutinària. 

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A part de les dues carreres també vaig fer un curs de fotografia, però no m’he especialitzat en 

res. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

3 anys i mig. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Als redactors ens donen una responsabilitat creativa que va més enllà de treure les idees, ja 

que tenim una visió una miqueta més estratègica de les campanyes. Concretament elaborem 

textos tant per les campanyes com pels case studies, ens encarreguem de les locucions de 

totes les peces i també anem als rodatges quan cal. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

El meu primer treball va ser aquest. Quan em quedaven poques assignatures per acabar, vaig 

enviar diferents correus per donar-me a conèixer i vaig fer diferents entrevistes, una de les 

quals va ser aquí. Els hi vaig agradar, em van tenir tres mesos de proves i després em van 

contractar. 
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6. Des d’un principi volies ser redactor o aspires a ocupar un altre lloc?  

El que sempre tenia clar és que em volia dedicar a la part creativa, perquè la part estratègica 

em sembla més avorrida, tot i que ara no ho veig així ja que penso que ambdós terrenys van 

molt de la mà. Una de les coses que van influir per tal de que fos redactor va ser que em 

faltaven competències en art, en el sentit de que la majoria de directors d’arts són persones 

que venen del disseny o de les belles arts i que poden treballar molt bé el disseny, i jo això no 

ho tenia. Així que com no se’m donava malament escriure, vaig decidir ser copy.   

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Ara mateix creixent perquè porto relativament poc temps i és veritat que durant els anys he 

anat tirant bastant cap amunt en tots els sentits: en les coses que he après, en la 

responsabilitat que m’han donat... 

 

8. És com te l’esperaves? 

A nivell de processos de treballes o d’horaris sí que és com me l’esperava. En canvi, m’ha 

sorprès el factor humà de la professió, ja que m’esperava un món una miqueta més frívol i més 

deshumanitzat, el que em feia una mica de por, però en realitat no és així. Veus gent molt 

apassionada per la seva feina que li encanta fer publicitat. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

A nivell professional si que és veritat que vull seguir creixent, guanyar més diners i fer coses 

més boniques, però en general m’agradaria acabar de trobar una miqueta per què serveix tot 

això ja que penso que encara no ho he trobat del tot. És a dir, necessito trobar una raó de ser a 

aquesta professió perquè si et pares a pensar és difícil veure’t treballant tota la vida d’això, ja 

que és complicat conciliar vida familiar i laboral i a més és exigent, dura i canviant, el que fa 

que hagis de viure molt a curt termini.  

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

A nivell professional, em preocupa quedar-me sense feina, tot i que no em sembla que això 

hagi de passar. I d’una manera més general, m’inquieta el fet de si sabré adaptar-me a una 

altra agència si algun dia marxo d’aquí pel motiu que sigui. 
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11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Absolutament. Crec que és necessari el reconeixement dels companys perquè són el teu 

primer filtre i perquè hi ha moltes vegades que la feina que fas no surt, però si com a mínim 

tens el reconeixement dels teus companys, especialment dels teus caps, això que et quedes i 

és quelcom important. Tanmateix penso que la nostra professió funciona una miqueta com  un 

equip de bàsquet, ja que si hi ha un company que no tira ja no li passes la pilota i no vols estar 

amb ell als entrenaments, i ell ho nota i això tira cap a baix. 

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa un redactor 

publicitari: “Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Sí, és això, el que passa és que la venda intentem no veure-la massa perquè sinó la feina perd 

una miqueta de màgia. Però sí que és veritat que venem i això ho hem de tenir present perquè 

és el final del procés. A més, penso que primer hem de comunicar i persuadir per finalment 

acabar venent, perquè si no venem no serveix per res. Tanmateix, afegiria una funció que és 

sorprendre, perquè, tot i que es podria englobar dins de la comunicació, és necessari fer-ho i 

sobretot avui en dia que està tot molt saturat. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

L’interessant seria no tenir un estil, però això no és possible perquè tothom el tenim ja que al 

final els teus textos sempre desprenen un olor de que els has escrit tu. Personalment penso 

que hi ha dos tipus de redactors: el redactor que és una persona llegida, que li agrada escriure 

coses boniques i que té un estil, i el redactor que no és una persona llegida, escriu “més a 

saco” i no té un estil tan definit. Jo sóc més dels primers, però és veritat que a vegades has de 

rebaixar i no ficar tanta literatura ni floritures. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

Aquí no funcionem amb duples creatives, però durant un temps ho vam fem i tenia de 

companya a una dona. Ara mateix em trobo involucrat en tres projectes i en dos estic amb una 

noia (no és la mateixa que va ser la meva dupla) i en l’altre, amb un noi. 

Pel que fa al meu director creatiu, aquest és un home. 
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15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

M’és igual, però he de confessar que les noies tenen una cosa que m’agrada molt: no es 

plantegen la publicitat com una competició. Per exemple amb la noia que vaig tenir de dupla hi 

havia molta qualitat d’equip, no existia gens de competició, ens tractàvem molt bé i es 

respirava bon ambient de treball, i em va agradar molt. Això no vol dir que no hi hagi homes 

que també siguin així, però hi ha molts que viuen la publicitat com un pols i pensen que si dues 

persones competeixen el producte que sortirà serà millor, i això no m’agrada.  

 

 

SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

No, en absolut, perquè ara mateix només hi ha una noia, la qual és directora d’art. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

No, perquè no depèn de la noia que faci l’anunci sinó de l’anunciant que hi hagi al darrere, ja 

que jo sempre intento evitar això però a vegades m’han estirat cap a l’altra banda perquè 

l’anunciant ho exigia. Potser la pregunta hauria de ser: Creus que si el director de màrqueting 

de l’anunciant fos una dona els missatges no serien tan sexistes? 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? 

Depèn dels projectes i del nivell de lideratge, ja que en els projectes on tinc més 

responsabilitat faig jo la presentació, i en d’altres que tinc menys estic més en segon pla i faig 

alguna intervenció. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

No tenim uns productes fixos perquè al desaparèixer les duples fixes també es va eliminar la 

idea de que cada parella té els seus clients. De manera que al final jo he tocat tots els clients 

de la casa, com per exemple una marca de cervesa, una altra de whisky, botigues esportives, 

banca, automòbils... 
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20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

L’eficiència depèn de la persona tot i que les noies amb les he treballat ho eren molt. El que sí 

que és veritat és que mai m’he trobat amb dones que “s’apalanquin” i els nois sí que ho fem. El 

que no et sabria dir és si defensen les seves idees de manera més racional, però no tinc 

aquesta impressió. Per altra banda, sí que són més sensibles, encara que també hi ha dones 

molt insensibles. De totes maneres a &Rosàs hi ha homes molt sensibles perquè tot i no haver 

dones som un equip bastant femení. Per últim, no sé si manen amb més tacte ja que no he 

tingut cap superior que hagi estat una dona, però podria dir que segurament sí.  

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

Jo crec que en aquesta agència si som vint persones hi ha vint sous diferents, i no sé el que 

cobra cadascú. L’únic sou que coneixia era el de la meva parella creativa i cobràvem el mateix 

(ambdós teníem la mateixa responsabilitat i antiguitat). En quant a responsabilitats, fora del 

departament creatiu de &Rosàs, les dues persones que mouen els diners són dones. En canvi 

en el departament creatiu només hi ha una noia i no és que estigui per sobre o per sota, està 

allà. El que sí és veritat és que no he conegut direcció creativa en femení. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

No. 

 

23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

El  primer no sé si es dóna, però penso que hauríem d’assumir que en general hi ha coses que 

les fan millor les dones i d’altres que les fan millor els homes, i això no hauria de perquè ser un 

problema. Pel que fa al segon principi et dic rotundament que no es dóna. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminat sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 
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TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets pare o t’ho planteges ser? 

No sóc pare però m’ho he plantejat perquè m’agradaria ser-ho. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

Per una banda sí perquè jo no vull ser un pare absent i aquesta professió no cuida gens la 

conciliació de la vida familiar i laboral, i és una cosa que em sembla terrible. Però també depèn 

de que la meva parella està vivint a Brussel·les. De totes manes, si ella estigués aquí no sé què 

faria perquè no és fàcil, aquesta feina no està pensada per tenir família. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Contínuament. Crec que això ho pensem cada setmana i també és bo que passi. Tanmateix 

suposo que les professions dels meus pares i del meu germà bessó m’influencien, ja que ells es 

dediquen a la medicina i l’educació, per tant, moltes vegades em plantejo fer alguna cosa on 

pogués ajudar una mica més a la societat, perquè al final nosaltres ens dediquem a vendre i a 

que d’altres venguin. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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ROBERT RABANAL – Redactor publicitari (30-34 anys) a Paradigma 

Barcelona- 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Perquè m’agradaven els mons del cinema, la producció audiovisual i la creativitat. A més, era 

una carrera que tenia un punt de vista artístic sense haver de ser un artista, i això m’agradava. 

Tanmateix va ser una mica per descarti, ja que vaig començar a descartar les que no 

m’acabaven d’agradar i em vaig quedar amb aquesta i comunicació audiovisual, per la qual 

demanaven moltíssima més nota, així que vaig escollir publicitat. 

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A més de la carrera he fet investigació de mercats i un curs de disseny gràfic. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

Aproximadament 11 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Faig redacció, conceptualització i, en algun cas, supervisió depenen del soci que porti el 

compte, ja que hi ha socis que són directors de comptes i d’altres que són directors creatius. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

A tercer vaig fer unes pràctiques de les quals ens va informar un professor, Mariano 

Castellblanque. Posteriorment amb un amic ens vam presentar al Drac Novell i vam guanyar 

molts premis gràcies als quals vam aconseguir contactes i vam fer unes pràctiques a Tapsa. Des 

de llavors fins aquí he estat a diverses agències. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactor o aspires a ocupar un altre lloc?  

No. De fet a Tapsa vaig entrar com a director d’art i el meu amic com a copy –vam entrar com 

una dupla-, però al cap de quatre dies vam veure que ell feia més de director d’art i jo més de 

copy, i des de llavors cadascú som això.  
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7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Pas a pas, lentament, però sense mai tirar enrere. És a dir, sempre ha estat una progressió 

molt lenta però molt sòlida. 

 

8. És com te l’esperaves? 

No. Pensava que el món professional no estaria tan explotat, que no seria tan sacrificat i que et 

donaria més plaer. Al principi ho veus com més inassolible i després quan estàs a la professió 

t’adones que no, que no té cap secret i que fins i tot arriba un punt que pot ser avorrida. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

Actualment a nivell laboral em motiva tenir un bon horari, un bon sou, una estabilitat a la feina 

i poder fer alguna creativitat interessant de tant en tant, ja que aquesta la marca el client i el 

mercat, per tant quan una campanya és creativa és perquè el client és creatiu i aposta per ella.  

Per altra banda, a la vida personal busco gaudir de l’oci i de la família, i poder desenvolupar la 

meva faceta creativa realitzant curtmetratges, fent fotografia o escrivint contes de cent 

paraules. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

La  principal preocupació laboral que tinc ara mateix és arribar al timing per tal de que surti la 

feina al dia i així els clients estiguin contents i no perdre comptes, ja que últimament m’he 

trobat que tot és d’un dia per l’altre i que no et donen molt marge de maniobra. Per altra 

banda, a nivell personal em preocupa la dificultat per poder compaginar la vida professional i 

la vida personal amb tot l’oci, perquè, per exemple, en l’últim any he anat una vegada al 

cinema. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Estic d’acord amb aquesta afirmació sempre i quan treballis amb una parella creativa, la qual 

et digui que les idees són bones i es vagi avançant. El problema és quan tens la sensació de que 

no estàs aprenent de la teva dupla i sembla que només tu estàs tirant del carro, llavors això et 

planteja una frustració. D’altres vegades la frustració et pot venir provocada si al teu director 

creatiu no li agrada el que fas. Per tant, arriba un moment que la frustració et rellisca perquè si 

sempre estiguessis pensant que les campanyes que has fet no són bones acabaries depressiu.  
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12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa un redactor 

publicitari: “Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Crec que aquesta definició està una mica antiquada perquè, tot i que un redactor ha de 

comunicar i aquesta comunicació porta a una venda si l’empresa comunica bé, crec que això 

no és feina només del redactor sinó de tota la directiva. Actualment un redactor ha 

d’entretenir i crear contingut més que comunicar, vendre i persuadir.  A més,  penso que al 

final la comunicació porta a la persuasió i aquesta a la venda. Per tant, prefereixo comunicar, 

entretenir i crear contingut per tal de que la persuasió i la venda vinguin més de gust. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

És difícil definir quin és el teu propi estil, perquè per molt que tinguis un estil marcat els propis 

clients te l’acaben modelant per fer-ho al seu estil. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

Són tant homes com dones perquè a Paradigma no funcionem per duples fixes sinó que 

depenen de la marca que portem treballem amb un director d’art o amb un altre. En canvi el 

director creatiu és un home, que a la vegada és un dels socis. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

Depèn completament de la persona. El que sí que és veritat, tot i que pot semblar un 

comentari masclista, és que és més fàcil treballar amb homes, perquè tinc la sensació de que 

potser els homes ens diem les coses tal com són i en canvi amb les dones és més difícil saber 

cap a on volen anar.  

 

 

SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

Hi ha més dones, perquè som tres redactors i tres directors d’art i hi ha dues dones en cada 

posició. 
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17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

Crec que actualment no hi ha anuncis sexistes o millor dit hi ha el mateix número d’anuncis 

masclistes que feministes. I crec que la “gràcia” dels anuncis sexistes està en riure’s d’un 

mateix, és a dir, saber riure’s dels tòpics masclistes i dels tòpics feministes. No acabo 

d’entendre per què si en un anunci d’Axe hi ha tres dones amb roba interior que fan veure que 

estan molt enamorades d’un home lleig perquè s’ha posat Axe, això s’hagi de denunciar i 

s’hagi de treure la campanya publicitària. El que trobo absurd és que la gent acabi denunciant 

una campanya publicitària. Si no t’agrada no compris el producte i és la millor denúncia que 

pots fer. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? 

Presento les meves idees i els mitjans que s’han seleccionat per a elles. Però  a vegades no puc 

anar-hi pel volum de treball i els socis les presenten per mi. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Porto un llevataques, un club d’automòbils, un banc, una fundació, una fragància masculina, 

una fragància juvenil, una empresa d’escombraries, una empresa fotogràfica, entre d’altres. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

En general les dones són més organitzades, però el fet de ser més eficients i de que defensin 

les seves idees de manera més racional depèn molt de la persona. En canvi, sí que estic d’acord 

en que són més sensibles i manen amb més tacte. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

La  meva experiència em diu que no, perquè crec que cobro menys que les meves companyes i 

també he tingut directora creativa dona. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí, perquè per poder evolucionar em vaig canviar d’agència i va ser en plena crisi. 
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23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

A nivell creatiu els homes i les dones som iguals, el que sí és veritat és que hi ha marques que 

és més fàcil que les portin dones i d’altres que les portin homes, més que res per tot el bagatge 

que hi ha al darrere. Per exemple, és més fàcil que una dona parli de compreses perquè un 

home no les fa servir. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminat sexualment en el teu lloc de treball? 

No. El que sí que he pogut sentir és que hi ha certes preferències cap a les idees de les dones 

per part dels caps. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets pare o t’ho planteges ser? 

Sí, sóc pare. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

La nostra idea va ser pares en un moment en que la professió ens ho permetés per no perdre 

vida laboral versus vida familiar. El que passa és que t’adones que mai trobes el moment 

oportú per ser pare o mare, ja que estàs amb una inestabilitat laboral o amb una progressió 

professional que et sap greu frenar-la o trencar-la. Llavors arriba un moment que penses que 

qualsevol moment és bo i que qualsevol moment és dolent, i que és més com t’ho plantegis. 

 

27. Com concilies la teva vida familiar i professional?  

Procuro sortir puntual i tal com surto me’n vaig cap a casa. Per poder aconseguir-ho, intento 

ser eficient, expeditiu i presentar les feines el més aviat possible. 

 

28. Pel fet de ser pare has hagut de reduir la teva jornada laboral i/o has tingut algun 

problema en el treball? 

M’hagués agradat reduir el meu horari però no crec que m’ho permetessin. 
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29. Alguna vegada has tingut un sentiment de culpabilitat per no poder estar tant de 

temps amb els teus fills com t’agradaria? 

Sí, molts cops, perquè hi ha dies que potser surto dues hores tard perquè haig de fer feina i 

estic pensant que arribaré a casa i que ja no el veuré, no li podré donar de sopar, no podré 

jugar amb ell, no estaré en el moment del bany... I al final t’adones que les campanyes 

creatives són per un client i que al més següent et demanarà una altra, però que en canvi el 

teu fill creixerà i ja no tornaràs a jugar amb ell com quan tenia un any. 

 

30. Vas tenir o tens por de ser acomiadat per no poder dedicar tantes hores al teu treball 

pel fet de tenir nens? 

Sí, de fet és una por que la tenim bastant constantment perquè actualment et demanen que 

dediquis moltes hores inclús més de les establertes. És el peix que es mossega la cua, ja que 

avui dia tens més treball per fer en les mateixes hores, per tant, si no dediques més hores la 

qualitat pot baixar i si això passa et cridaran l’atenció i al final hauràs d’invertir més hores. 

 

31. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

És una professió que m’agrada molt, però que et castiga molt. A més veus que la teva feina la 

venen per molts més diners dels que tu reps, llavors arriba un punt que et planteges vendre la 

teva feina individualment. Per tant, m’he plantejat canviar-me de professió però no de sector. 

He pensat passar-me a la realització, a la planificació, etc., però mai he considerat deixar el 

món de la comunicació. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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ANÒNIM 2 – Redactor publicitari (30-34 anys) a DDB - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Jo volia estudiar Ciències Polítiques però al final em vaig matricular en Periodisme i en el segon 

any em vaig canviar a Publicitat perquè els meus amics havien agafat aquesta vessant, i vaig 

pensar que la creativitat no estava malament.   

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A part de la carrera, vaig fer un curs d’un any en una escola semblant a Complot però a 

Argentina, gràcies al qual em vaig fer un bon book. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

7 anys més o menys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Des de generar un concepte per a una peça o campanya i redactar tots els textos per als 

diferents mitjans fins a la producció i la supervisió de la mateixa. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Vaig estar de pràctiques a una agència de mitjans de Sevilla, les quals me les va proporcionar la 

universitat. Després a Argentina vaig fer unes altres pràctiques i amb el book que vaig fer allà 

vaig entrar a treballar en una agència a Barcelona. Posteriorment vaig passar per diverses 

agències fins arribar a DDB. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactor o aspires a ocupar un altre lloc?  

A la primera agència que vaig estar vaig fer de director d’art perquè volia fer dupla amb una 

persona concreta la qual era copy, però al cap d’uns dies el director creatiu executiu em va dir 

que provés ser copy perquè no se’m donava massa bé ser director d’art, i així vaig fer. I ara sóc 

més feliç sent copy així que no em tornaria a canviar. 
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7. Com definiries la teva carrera laboral? 

La meva carrera laboral està plena d’alts i baixos. A més, he anat millorant i evolucionant 

lentament. 

 

8. És com te l’esperaves? 

El primer any que vaig treballar sí que era com me l’esperava perquè va ser l’últim any abans 

de començar la crisi, però després tot va canviar i ara no és com me l’imaginava. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

Abans la meva motivació era venir a treballar per fer una bona feina i estar orgullós d’ella, però 

ara és venir a treballar per guanyar uns diners i poder viure. És a dir, sempre poses el millor de 

tu per treure la millor feina possible i que sigui professional, però abans venia amb molta 

il·lusió i ara vinc per tal de poder guanyar diners. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

Tenint en compte que el sector és bastant inestable, una preocupació és que et facin fora. 

Però la principal és el tema dels diners, perquè per guanyar més has d’anar canviant d’agència. 

Tanmateix, em preocupa el fet de que quan arribes als 35 anys o ets director creatiu o no tens 

cabuda en una agència, i a mi no em motiva ser director creatiu. Per tant, a vegades penso que 

d’aquí a uns cinc anys què faré. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Absolutament. Si, per exemple, el teu director creatiu et tomba una idea que tu pensaves que 

era bona però el teu company et diu que sí que era bona, la seva opinió t’ajuda a autorealitzar-

te i així no frustrar-te i seguir cap endavant. Per altra banda, el que sobretot genera frustració 

és que la teva feina ha de passar molts filtres i el que acaba sortint no és exactament el que tu 

vas escriure.  

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa un redactor 

publicitari: “Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Sí, però fem moltes més coses. A més, hem de lluitar per tal de que les nostres idees es 

desfacin el mínim possible. 
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13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

Com no som escriptors no ens podem permetre tenir un estil, sinó que el teu estil el fa el to de 

la marca per a la qual treballes. Per exemple, jo no em considero que escrigui d’una manera 

seriosa, però si haig de fer textos amb un to seriós els faig. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

La meva dupla creativa i el meu director creatiu són homes. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

M’és indiferent. L’important és portar-se bé i tenir un bon ambient de treball.  

 

 

SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

Som més homes perquè només hi ha dones en els llocs de copy i de director d’art. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

No estic d’acord ja que els anuncis es basen en insights del teu target. A mi em van censurar un 

anunci perquè el van criticar i jo no em considero un home masclista. Crec que hi ha un 

histerisme innecessari. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? 

A DDB no he anat a cap, però en d’altres agències a vegades anava amb el director creatiu i 

d’altres anava sol i el que feia era explicar la idea i parlar amb el client dels punts forts i febles. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Estic en un compte de cotxes i porto les campanyes de diferents models. 
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20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

Si ens poséssim a generalitzar, es podria dir que sí és així, però hi ha de tot i cada persona és  

un món, perquè hi ha homes molt sensibles i dones amb molt mal caràcter. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

Crec que això no es dóna. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Totalment, tant pel que fa al temps com als diners. 

 

23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

No. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminat sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets pare o t’ho planteges ser? 

No ho sóc i actualment tampoc m’ho plantejo. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

Sí, perquè mentre vulgui seguir treballant en una gran agència no m’ho puc plantejar. I el dia 

que ho vulgui ser hauré de veure si ho puc compaginar amb aquest treball o hauré de canviar 

d’agència o de professió, ja que el dia que sigui pare m’agradaria passar temps amb el meu fill. 
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27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Quasi cada dia. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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SANTI GARCÍA – Redactor publicitari (30-34 anys) a Shackleton - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

És una carrera una mica llaminera que et permet treure tot el que ets i tot el que t’agrada i 

poder-s’ho ensenyar al món.  

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A part de la carrera de publicitat al País Basc, vaig estudiar un màster de Branding a Elisava 

(Barcelona). 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

Quasi 7 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Des de pensar una idea fins a escriure-la. És a dir, treure un concepte que després es pugui 

declinar a una campanya més global on estigui present la part digital i altres mitjans.   

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Va sorgir del màster de Branding d’Elisava. Mentre estava allà em vaig crear un petit book amb 

algunes peces de Complot i algú d’Elisava em va recomanar a JWT i vaig entrar allà. Després el 

director creatiu de JWT em va recomanar a Shackleton i vaig venir aquí. Bàsicament ha estat a 

través de contactes. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactor o aspires a ocupar un altre lloc?  

Tot i que és molt trist dir-ho, quan vam sortir de la carrera no sabíem  ni que existien rols. Per 

tant, si no t’has dedicat al disseny o t’has cultivat en el món de l’art i l’estètica o tens una 

cultura visual que al final és clau per un director d’art, no et queda un altre remei que ser copy. 

Això no vol dir que el meu treball no m’agradi perquè gaudeixo escrivint i pensant, però també 

m’interessa molt el món de la direcció d’art. Així que sí, vaig escollir ser copy.  
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7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Faria un balanç positiu. És un treball bonic i gratificant sempre i quan tu mateix et sàpigues 

posar el límit, perquè és una feina de moltes hores i has de saber quan parar. 

 

8. És com te l’esperaves? 

A la universitat del País Basc la carrera està molt enfocada a les relacions públiques i estàvem 

força perduts en el tema creatiu. En canvi aquí una vegada vaig entrar al món i vaig conèixer a 

gent que treballava a d’altres agències vaig veure que era més com m’ho esperava. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

Treure el que portes dins i poder expressar la teva manera de pensar, de ser i de sentir. No és 

un treball monòton sinó que pots emprar el teu enginy, la teva intel·ligència i la teva vessant 

poètica. Tot això és molt bonic. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

El temps, perquè mai he vist a les agències copys més grans de 36 anys. Et planteges que això 

té una data de caducitat que tampoc és tan llunyana. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Sí, jo crec que és important en tots els àmbits i no només a la publicitat. Penso que si tu fas bé 

el teu treball, que és el fonamental, creus que és així i la gent també ho creu, al final et dóna 

una pujada d’adrenalina. Les alabances esteses simplement amb humilitat i il·lusió sempre 

estan bé. 

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa un redactor 

publicitari: “Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Penso que aquestes tres funcions al final t’han d’ajudar a que els teus treballs connectin amb 

la gent i que aquests transmetin allò que el client et demana al briefing. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

Penso que al final l’estil és quelcom innat a cadascú, tot i que després ens intentem adaptar als 

diferents treballs, però sempre tendiràs a ser una mica tu. 
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14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

Ara la meva dupla és un home, però abans era una dona. I el meu director creatiu també és un 

home. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

M’és indiferent, no tinc cap problema, és més la persona. Fins fa un any he estat amb Clara, la 

meva dupla, amb la que hem tret tot el treball que hi ha al meu book i ha estat increïble, i ara 

amb el Javi molt bé també. 

 

 

SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

En general hi ha més homes. Aproximadament el 70% som homes i la resta dones. I 

casualment les dones són juniors. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

Si hi ha més homes proporcionalment hi haurà més possibilitats de caure en allò que sigui 

sexista. De totes maneres, crec que abans de res hauria d’existir el sentit comú.  

Per exemple a Shackleton passem filtres interns per tenir en compte les reaccions d’ambdós  

sexes abans de treure cap endavant un projecte, ja que demanen l’opinió del departament de 

comptes i de la direcció general les quals són totes dones. S’ha donat el cas de marques per a 

dones on hem fet canvis perquè elles van expressar que allò que havíem fet no els hi assentava 

massa bé tot i que era molt subtil, però els homes no havíem pensar en això i havíem caigut en 

el tòpic. Així doncs, intentem parlar-ho entre tots i si algú aixeca la mà li fem cas. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? 

Les presentacions comencen amb la part d’estratègia a partir de la qual s’arriba a la línia o 

línies creatives que és on entrem el departament creatiu. Concretament presentem i defensem 

la idea i intentem convèncer al client. 
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19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Porto una mica de tot, i curiosament tinc al meu càrrec el compte digital d’una marca de 

compreses. Com es pot veure ens repartim els clients independentment del sexe. A més, no 

tenim uns clients fixos sinó que ens dividim els projectes en base al volum de feina que tingui 

cadascú dels dos equips. Però si per exemple hi ha un producte molt concret on algú en sap 

d’allò doncs ho porta ell.  

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

No vull caure en els tòpics, però crec que les dones tenen més tacte i més sensibilitat. Penso 

que és una part associada al propi sexe ja que nosaltres som més bruts i més testarruts. En 

canvi a nivell de pensar i de treure una idea opino que no hi ha diferència entre sexes. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

Segons els últims estudis això és innegable però en totes les professions, quelcom que és molt 

trist. Als departaments creatius de la majora de les agències hi ha més homes que dones 

perquè estem arrossegant encara comportaments antics que deien que això és un sector 

d’homes, per tant, les dones solen tenir càrrecs inferiors. També és veritat que per exemple un 

redactor i una redactora cobren el mateix. Això demostra que ara s’estan fent les coses bé 

amb una nova base i vull pensar que no hi ha discriminació de sexe en un mateix càrrec, 

almenys en aquesta agència no crec que la hi hagi. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Els dos primers anys van ser molt durs ja que em passava moltes hores treballant i era més 

difícil conjugar la vida familiar i la parella amb la feina. Però penso que és una cosa que has 

d’aprofitar quan comences per aprendre i poder fer-te un bon book i així establir-te a la 

professió, ja que el difícil és entrar però una vegada que estàs dins si tens actitud i talent vas 

creixent. Per sort arriba un moment que tens més aprenentatge i per tant t’organitzes millor el 

temps i compenses vida amb treball, ja que en el fons això és un treball i crec que has de tenir 

una vida molt rica per tal de que a la teva feina estiguis feliç perquè sinó et cremes i d’un dia 

cap a un altre pots deixar-ho tot. 



101 
 

23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

No, aquí no es dóna. Opino que s’ha d’aprofitar el talent de cada persona deixant de banda els  

sexes. La qüestió és tenir actitud, defensar les idees, creure’t els projectes i fer-los teus. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminat sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets pare o t’ho planteges ser? 

No ho sóc però m’ho he plantejat ser en un futur. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

Sí, perquè ara l’horari l’intentem complir tot i que de 10 mesos sempre hi ha dos que hem 

d’invertir més hores perquè ens coincideixen coses grans, sobretot abans de l’estiu i del Nadal. 

Però en el fons crec que no hi ha cap problema en ser pare si t’organitzes bé i tens un equip 

molt ordenat on cadascú sap el que ha de fer. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

He tingut pensaments de com seria la meva vida en un altre treball, però mai han estat tan 

forts com per motivar-me a anar-me’n. Jo estic content, m’agrada el que faig i crec que encara 

tinc metxa per poder fer-ho un temps més, no sé quant, però de moment seguiré. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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LLUÍS MATA - Redactor publicitari (30-34 anys) a Saatchi & Saatchi 

Health Barcelona - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

A mi em va moure més la vessant creativa que no el punt comercial que té la publicitat, ja que 

el que m’interessa especialment és la part de buscar solucions creatives a un repte de 

comunicació.  

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

Vaig fer la carrera de Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Ramon Llull. A més he 

estat a Complot i he fet cursos relacionats amb la part més digital de la publicitat. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

Porto 9 anys, vaig començar al 2005. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Conceptualització d’idees, redacció de textos publicitaris i, a vegades, correcció de materials. 

Tot i això, tinc una visió més àmplia i m’agrada participar a l’hora de plantejar algun tipus d’art. 

No sóc un copy pur i dur. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Quan vaig acabar la carrera vaig veure un anunci d’InfoJobs –tot i que no és el més sovint en 

aquesta professió, ja que normalment vas a les agències amb el teu book- i vaig començar a 

treballar en una agència petita. Però abans vaig estar de pràctiques a McCann, les quals me les 

va proporcionar la universitat. Fins arribar a Saatchi he passat per diferents agències i fins i tot 

m’he fet freelance. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactor o aspires a ocupar un altre lloc?  

Sí, des d’un principi ho tenia clar perquè a mi m’interessava el tema de la conceptualització 

d’idees i escriure. Tot i que la part de disseny no em desagradava, però per dedicar-te a això 
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has de tenir alguna altra formació ja que la carrera de publicitat pot ser un complement però 

necessites quelcom més. El que tenia clar és que no em veia a comptes ni boig.  

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Des de el punt de vista del sector, una mica boja perquè quan jo vaig començar va ser quan la 

publicitat va entrar en decaiguda, no tant per la crisi en general sinó pel canvi dins del sector, 

ja que l’agència va deixar de ser el guru, l’anunciant era el que tenia el poder, els sous eren 

més petits...  Arribes a un lloc pensant que serà d’una manera i després veus que no, però ja 

m’ho ensumava. 

Pel que fa a la meva carrera, vaig començar al món del màrqueting directe, que per foguejar-se 

va molt bé, i després vaig entrar en una agència relacionada amb el healthcare, que potser és 

una part molt particular de la publicitat perquè l’anunciant és més específic i la creativitat 

canvia una mica. Així doncs, la meva carrera ha estat una mica especial perquè no m’he ficat 

en el món del gran consum com suposo que fa la majoria de gent que estudia publicitat. Per 

tant, el balanç és positiu i ara estic molt millor que al principi, tot i que la crisi ha fet mal i el 

nivell salarial no és l’òptim. 

 

8. És com te l’esperaves? 

Sincerament, sí i no, perquè quan vaig fer les pràctiques ja vaig veure una mica per on anava 

aquest món, però també quan estàs a dins trenques amb molts estereotips i veus que la gent 

ve a treballar. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

En general, en el meu dia a dia el que més m’agrada és tenir un problema de comunicació, 

buscar-li una solució, treure un concepte i estar satisfet amb la feina que has fet, ja que moltes 

vegades és difícil i pot arribar fins i tot a ser un procés “traumàtic”. Trobar una bona solució és 

la millor motivació per seguir endavant. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

La preocupació que engloba tot és el nivell salarial i veure una mica les perspectives de futur 

que tens perquè és difícil conciliar la vida familiar i laboral. És una professió que no és molt 

estable perquè estàs sempre amunt i avall, canviant i és difícil aconseguir un punt adequat de 

tranquil·litat. Dit d’una altra manera, no hi ha concordança entre la quantitat d’hores que et 

tires treballant i el sou, ja que la nostra feina no està molt ben valorada des d’aquest punt de 

vista degut a que es té la sensació que la nostra carrera és molt vaporosa i de joves, però 
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realment és un treball on t’estàs trencant les banyes per trobar una solució i on necessites 

saber de moltes coses per poder treure idees. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Estic totalment d’acord. Tot i que en publicitat es treballa en equip, en el fons quan tu tens una 

idea i agafen aquella és una satisfacció personal, però això crec que li passa a tothom, és 

inevitable, no crec que sigui ser egoista i el que digui el contrari menteix, ara està clar que aquí 

no ens venim a posar medalles, sinó treballes en equip millor que et dediquis a una altra cosa. 

A més i en relació amb això,  quan tu acceptes una feina sempre valores tres coses: estar a gust 

al teu lloc de treball i que t’agradi allò que fas, com valoren la teva feina creativament –és el 

que em comentes a la pregunta- i si econòmicament et retribueixen segons allò que tu creus 

que estàs aportant.  

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa un redactor 

publicitari: “Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Estic d’acord tot i que la matisaria, perquè sí que hem de persuadir ja que amb les idees i les 

paraules has d’intentar buscar arguments que puguin emocionar, que cridin l’atenció i que 

ressaltin el benefici del producte de manera tangible o intangible, però potser és una definició 

tenint més en compte el producte final. Des d’una part més interna d’agència, un redactor 

publicitari també fa altres coses, com per exemple anar per davant del que fa el director d’art 

perquè quan aquest hagi de desenvolupar la seva feina es trobi que tot està ben fet i que no 

s’hagi de preocupar d’altres coses. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

Jo no tinc un estil particular, m’adapto segons el producte. Es podria dir que sóc un copy més 

publicitari que no escriptor que potser tenen una forma d’escriure més concreta. Tot i que 

m’agrada ser un copy enginyós i emocionar quan toca. Però sí que és veritat que al tenir 

productes de healthcare has d’aconseguir més persuadir que emocionar, però depèn de 

l’article, perquè si has d’escriure per exemple sobre productes de maternitat sí que has 

d’utilitzar una estructura més emocional. 
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14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

A Saatchi no funcionem amb unes duples fixes, sinó que els diferents directors d’art porten uns 

clients i jo com a redactor publicitari treballo amb la majoria d’ells. Actualment estic amb dos 

nois i una noia. 

Pel que fa al director creatiu, és una dona. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

Sí, mai he tingut cap problema. De fet és més la persona que no el sexe. Per exemple, al 

departament creatiu de Saatchi som quatre homes i dues dones i no et trobes aquest punt de 

dir que és molt diferent treballar amb un home o amb una dona.  

 

 

SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

Actualment al departament creatiu som quatre homes (dos directors d’art, un dissenyador 

gràfic i un copy) i dues dones (una directora creativa executiva i una directora d’art). 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

Partint de la lògica, segurament si haguessin més dones no hi haurien anuncis tan sexistes. 

Però a vegades també depèn del què busca el client i no sempre el departament creatiu té la 

“culpa” de que un anunci sigui d’una manera o d’una altra. De totes maneres ara la gent està 

més sensibilitzada amb aquest tema i les generacions més joves tenim bastant interioritzat el 

tema de la igualtat. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? 

Normalment les presentacions les fa la directora creativa executiva i a vegades l’acompanya 

aquell que hagi tingut més responsabilitat en la campanya. De totes maneres, sí que he anat a 

presentar quan s’ha tractat d’un client més assentat i m’he encarregat de la part creativa. 
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19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Pel fet de no tenir una dupla fixa tampoc tinc una llista de productes definits. Perquè et facis 

una idea, a Saatchi tenim productes amb i sense prescripció mèdica, i productes de gran 

consum, però també preparem convencions i aportem altres serveis més científics. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

És veritat que en termes generals les dones són més organitzades i més eficients. Pel que fa a 

la resta de coses, he vist dones molt “canyeres” i dones amb molt de tacte i amb els homes 

passa el mateix. Et diria que depèn de les persones, però no sé com mullar-me. En el meu cas 

he tingut més directors creatius dones que homes i m’he trobat des de dones que et donen 

molta llibertat però que no et cuiden i en canvi d’altres que cuiden i protegeixen molt el seu 

equip però que per defensar el seu territori davant dels altres departaments són més 

“canyeres”. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

Ho desconec, però entenc que en termes generals sí que es pot donar aquest tema pel fet de 

que antigament els departaments creatius eren molt masculins i quan es van incorporar les 

dones només pel fet de ser dones i ser noves m’imagino que va poder passar això, però no tinc 

ni idea. També t’he de dir que en el meu cas m’han manat més dones que homes i per tant 

aquesta discriminació no l’he viscuda. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí, per exemple jo he entrat a llocs que m’he hagut de fer freelance i per sort després m’han fet 

indefinit, però estàs en una època bastant difícil laboralment i t’agafes a coses que no voldries 

fer però les fas perquè vols tenir feina. Al final te n’acabes sortint, però hi ha coses que no 

tenies previstes. Tanmateix, pel que fa a temes salarials, m’he trobat que abans de la crisi i 

amb menys experiència he arribat a cobrar més que ara que porto 9 anys. 
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23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

A Saatchi no es donen tot i que hi ha més dones al departament de comptes i més homes al 

departament creatiu. De totes maneres, un director del departament de comptes és un home, 

la directora del departament creatiu és una dona, i la directora general i la cap a Barcelona són 

dones. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminat sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets pare o t’ho planteges ser? 

No sóc pare però m’ho he plantejat perquè tinc 33 anys i parella fa temps i penses en això. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

Penso que quan una parella vol tenir fills valores sobretot el què fa ella i quina és la seva 

situació laboral per tal de si podrà haver-hi una bona conciliació entre la vida familiar i laboral. 

De totes maneres, quan vaig ser freelance sí que vam tenir en compte la feina dels dos, però 

ara que sóc indefinit potser li donem més pes al que fa ella. Segurament això continua sent 

com sempre perquè normalment es pensa una mica més en la dona que en l’home quan es vol 

tenir fills, però crec que s’hauria d’equiparar perquè els homes també tenim el dret de poder 

fer de pares i de poder-nos partir aquest rol amb les dones d’una manera més equitativa. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Sí, hi ha moments que m’ho he plantejat, però també depèn del lloc on estiguis treballant, 

perquè jo ara a Saatchi estic bé i no penso tant en això. És veritat que els que ens dediquem a 

la creativitat ho fem perquè ens agrada la nostra feina tot i els horaris, els sous, etc. I si en un 

lloc estàs bé sempre tens la por de si trobaràs quelcom semblant si canvies. També penso que 

això passa en moltes professions però potser en la publicitat un pèl abans. 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
 



4.

Buidatge de les entrevistes
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4.1. ÀREES TEMÀTIQUES EXTRETES DE L’ANÀLISI DE LES ENTREVISTES 

 

1. Raons per escollir la professió. 

2. Elecció del rol professional. 

3. Trajectòria creativa. 

4. Motivacions i preocupacions. 

5. Funcions i estil del redactor publicitari. 

6. Director creatiu i dupla. 

7. Qüestions de gènere. 

8. Conciliació de la vida laboral i familiar. 

9. Abandonament de la professió. 
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4.2. DADES DE LES ÀREES TEMÀTIQUES 

 

4.2.1. RAONS PER ESCOLLIR LA PROFESSIÓ 

 

Dones de 25 a 29 anys 

Alba Jordán 

- Quan vaig acabar el batxillerat vaig parar atenció al ventall de coses que se’m donaven  

bé. En el meu cas m’agradava pensar i escriure i em vaig llançar a la piscina. Al final va 

ser una bona elecció. 

 

Patri Pérez 

- Perquè sabia que volia ser creativa i m’agradava molt el tema de la publicitat.  

 

Sara López 

- Perquè m’agradava veure els anuncis per la televisió i el món de la publicitat.  

 

Patricia Andrés 

- Anava a fer dret encara que m’agradava el tema creatiu, l’art, la publicitat –tenia la 

paret de la meva habitació plena d’anuncis-. Però dues setmanes abans de fer la 

inscripció una amiga em va dir que per què no feia publicitat –no sabia que existia la 

carrera- i li vaig fer cas perquè  m’agradava la part creativa tot i que no tenia molta 

idea del que m’anava a trobar.  

 

Pita Gan 

- Vaig estudiar publicitat perquè m’agrada escriure. A més, és un treball on cada dia és 

diferent i no portes un ritme monòton d’oficina.  

 

 

Dones de 30 a 34 anys 

Iris Alcañiz 

- Vaig estudiar Publicitat una mica de rebot perquè les meves primeres opcions eren 

Comunicació Audiovisual i Periodisme, però la nota de tall a València (d’on sóc) era 

molt alta, mentre que la de Publicitat no tant. Així que vaig entrar en Publicitat amb la 
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idea de després canviar al segon cicle de Comunicació Audiovisual o Periodisme, però 

al final no em vaig canviar i vaig acabar Publicitat. 

 

Laura Torné 

- No vaig estudiar Publicitat sinó Comunicació Audiovisual, tot i que volia ser periodista 

perquè des de petita m’agradava escriure. Però durant els dos primers anys de la 

carrera (comuns a Periodisme, Publicitat i Comunicació Audiovisual) vaig veure que 

periodisme no m’agradava res perquè havia de ser objectiva i a mi m’agradava crear 

històries. Tot i això, durant aquest temps em vaig sentir atreta pel món audiovisual i 

finalment em vaig especialitzar en guió. Quan vaig acabar la carrera vaig fer pràctiques 

a TV3 de redactora però també em vaig buscar pràctiques de publicitat pel meu 

compte perquè volia saber què era ser copy i em va agradar. Em vaig posar a buscar 

feina i vaig trobar de publicitat. 

 

Neus G. Parrot 

- Per casualitat perquè anava a fer Veterinària però vaig veure que no era per mi. Quan 

la vaig triar no vaig ser gaire conscient, sinó que la vaig agafar perquè m’encaixava ja 

que sempre m’han agradat les coses creatives.  

 

Anònim 1 

- Va ser una mica casual, perquè m’agradava escriure però no hi havia cap carrera 

d’escriptor. Aleshores em van recomanar estudiar publicitat perquè era el boom i 

deien que es guanyaven molts diners.    

 

Raquel Acacio 

- Des de molt joveneta m’agradava la creativitat, la imaginació, la invenció... Quan vaig 

buscar què fer i vaig trobar la carrera de Publicitat, ràpidament vaig tenir molt clar que 

la faria i que em decantaria per la part de la creativitat. 

 

 

Homes de 25 a 29 anys 

Jose Hortelano 

- Perquè m’agrada escriure i la publicitat és la manera de que et paguin per escriure.  
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Edu Escudero 

- Jo ben bé no vaig estudiar Publicitat perquè vaig poder agafar assignatures de 

Comunicació Audiovisual. Així doncs, em vaig llicenciar en Publicitat però el 30% dels 

crèdits eren de Comunicació Audiovisual, ja que a mi m’interessava més la part 

audiovisual que la creativa.  Tot i això, dins de la publicitat m’agradava la creativitat. 

 

Guillem Rius 

- M’atreia la seva vessant creativa i la possibilitat de tenir els recursos per poder 

plasmar les meves idees. A més em motivava molt poder fer anuncis de BMW.  

 

Esteve Cardona 

- Per fer anuncis d’Audi i perquè no és una professió on tots els dies fas el mateix.  

 

Jon Urbina 

- Va ser una mica de rebot perquè vaig fer el batxillerat tecnològic i vaig començar una 

enginyeria, però no em va agradar i la vaig deixar. Vaig fer d’altres coses i als 24 anys 

em  vaig posar a estudiar Publicitat, ja que em vaig adonar que el meu hobby es podia 

convertir en la meva professió.  

 

 

Homes de 30 a 34 anys 

Carles Gómez 

- Des de finals de la secundària tenia molt clar que volia fer comunicació, però dins de la 

comunicació volia aprendre una cosa més creativa més enllà del periodisme. De totes 

maneres vaig estudiar les dues carreres, però al final vaig escollir dedicar-me a la 

publicitat perquè tinc la sensació de que el periodista informa i el publicitari comunica, 

encara que sigui una comunicació comercial. A més, vaig pensar que com a feina era 

més entretinguda i no era lineal, repetitiva ni rutinària. 

 

Robert Rabanal 

- Perquè m’agradaven els mons del cinema, la producció audiovisual i la creativitat. A 

més, era una carrera que tenia un punt de vista artístic sense haver de ser un artista, i 

això m’agradava. Tanmateix va ser una mica per descarti, ja que vaig començar a 

descartar les que no m’acabaven d’agradar i em vaig quedar amb aquesta i 
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comunicació audiovisual, per la qual demanaven moltíssima més nota, així que vaig 

escollir publicitat. 

 

Anònim 2 

- Jo volia estudiar Ciències Polítiques però al final em vaig matricular en Periodisme i en 

el segon any em vaig canviar a Publicitat perquè els meus amics havien agafat aquesta 

vessant, i vaig pensar que la creativitat no estava malament.    

 

Santi García 

- És una carrera una mica llaminera que et permet treure tot el que ets i tot el que 

t’agrada i poder-s’ho ensenyar al món.  

 

Lluis Mata 

- A mi em va moure més la vessant creativa que no el punt comercial que té la 

publicitat, ja que el que m’interessa especialment és la part de buscar solucions 

creatives a un repte de comunicació.  
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4.2.2. ELECCIÓ DEL ROL PROFESSIONAL 

 

Dones de 25 a 29 anys 

Alba Jordán 

- Tot i que m’agrada fer coses d’art, prefereixo ser copy perquè m’agrada i perquè tinc 

més criteri. De totes maneres, algun dia m’agradaria ser directora creativa. 

 

Patri Pérez 

- A mi el que m’agrada és la creativitat així que em donava una mica igual ser directora 

d’art o copy, tot i que preferia ser directora d’art, però al final vaig acabar sent copy.  

 

Sara López 

- Quan estava estudiant tenia molt clar que m’agradava la creativitat però no sabia molt 

bé què fer, tot i que m’agrada dibuixar i per això pensava que seria millor ser directora 

d’art. Però quan vaig fer les pràctiques vaig entrar de copy i aquí estic. I ara no 

canviaria, m’agrada més  ser copy.  

 

Patricia Andrés 

- Tot i que jo vaig entrar per fer de directora d’art, les coses que m’anaven donant eren 

més de copy i allà vaig veure que se’m donava millor aquest rol. 

- No, jo volia ser directora d’art, però pels estudis que tinc estic millor qualificada per 

ser copy. Tot i això, aspiro a aprendre noves coses i a algun dia ser directora d’art.  

 

Pita Gan 

- Sí des d’un principi ho tenia molt clar perquè m’agrada escriure. Tot i que alguna 

vegada he pensat en ser directora creativa, el fet de no estar tant en contacte amb els 

textos em dóna una mica de ràbia, prefereixo escriure.  

 

 

Dones de 30 a 34 anys 

Iris Alcañiz 

- No, jo al principi pensava que em decantaria més per la part de les Relacions Públiques 

i els gabinets de premsa pel fet de que m’agrada escriure. Però la meva mare em va dir 

“quan comencis la carrera t’agradarà més la part creativa” i efectivament va ser així, 
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tot i que el primer any em va atreure més la part d’estratègia i planificació, però al poc 

temps vaig veure que el que realment m’agradava era la part creativa. 

 

Laura Torné 

- Dins del món de la publicitat no aspiro a ocupar un altre lloc, però dins del món de la 

comunicació sí que voldria provar perquè a mi m’agrada molt el guió, també escric 

llibres... Potser provaria de treballar a una revista.  

 

Neus G. Parrot 

- Abans de ser copy vaig passar per comptes. A més, penso que abans de ser director 

creatiu és molt necessari haver estat copy.  

 

Anònim 1 

- Vaig començar en comptes perquè tenia un book molt petit degut a que a la 

Universitat de Navarra només vaig tenir una assignatura de creativitat. 

- Sempre he tingut clar que volia estar en el departament creatiu i que volia ser copy.  

 

Raquel Acacio 

- Sí, des d’un principi ho vaig tenir molt clar. De totes maneres, durant la carrera vaig 

veure que la part d’art també m’agradava però se’m donava millor escriure que 

dissenyar. A més, penso que per ser director d’art necessites estudiar Disseny o Belles 

Arts perquè amb la carrera de Publicitat tindràs mancances per desenvolupar aquesta 

feina. 

 

 

Homes de 25 a 29 anys 

Jose Hortelano 

- Sí, ho tenia molt clar perquè sempre m’ha agradat escriure. Així que sinó fos copy em 

dedicaria a una altra cosa relacionada amb escriure. A més, penso que no seria bo com 

a director d’art. 

 

Edu Escudero 

- Jo tenia clar que volia ser creatiu i no va ser fins a les pràctiques que vaig descobrir que 

també  hi havia el rol de copy, el qual és molt més que ser creatiu. Vaig veure que 

m’agradava molt i que se’m donava més o menys bé, i vaig tirar per aquest camí.  
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Guillem Rius 

- Sí, ho tenia molt clar.  

 

Esteve Cardona 

- Sí, sempre m’ha agradat escriure.  

 

Jon Urbina 

- Fins a segon o tercer de carrera tenia dubtes entre ser director d’art o copy. Però 

actualment, i gràcies a les pràctiques que vaig fer de copy, tinc molt clar que vull ser 

redactor. 

 

 

Homes de 30 a 34 anys 

Carles Gómez 

- El que sempre tenia clar és que em volia dedicar a la part creativa, perquè la part 

estratègica em sembla més avorrida, tot i que ara no ho veig així ja que penso que 

ambdós terrenys van molt de la mà. Una de les coses que van influir per tal de que fos 

redactor va ser que em faltaven competències en art, en el sentit de que la majoria de 

directors d’arts són persones que venen del disseny o de les belles arts i que poden 

treballar molt bé el disseny, i jo això no ho tenia. Així que com no se’m donava 

malament escriure, vaig decidir ser copy.   

 

Robert Rabanal 

- No. De fet a Tapsa vaig entrar com a director d’art i el meu amic com a copy –vam 

entrar com una dupla-, però al cap de quatre dies vam veure que ell feia més de 

director d’art i jo més de copy, i des de llavors cadascú som això.  

 

Anònim 2 

- A la primera agència que vaig estar vaig fer de director d’art perquè volia fer dupla 

amb una persona concreta la qual era copy, però al cap d’uns dies el director creatiu 

executiu em va dir que provés ser copy perquè no se’m donava massa bé ser director 

d’art, i així vaig fer. I ara sóc més feliç sent copy així que no em tornaria a canviar. 
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Santi García 

- Tot i que és molt trist dir-ho, quan vam sortir de la carrera no sabíem  ni que existien 

rols. Per tant, si no t’has dedicat al disseny o t’has cultivat en el món de l’art i l’estètica 

o tens una cultura visual que al final és clau per un director d’art, no et queda un altre 

remei que ser copy. Això no vol dir que el meu treball no m’agradi perquè gaudeixo 

escrivint i pensant, però també m’interessa molt el món de la direcció d’art. Així que sí, 

vaig escollir ser copy.  

 

Lluis Mata 

- Sí, des d’un principi ho tenia clar perquè a mi m’interessava el tema de la 

conceptualització d’idees i escriure. Tot i que la part de disseny no em desagradava, 

però per dedicar-te a això has de tenir alguna altra formació ja que la carrera de 

publicitat pot ser un complement però necessites quelcom més. El que tenia clar és 

que no em veia a comptes ni boig.  
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4.2.3. TRAJECTÒRIA CREATIVA 

 

Dones de 25 a 29 anys 

Alba Jordán 

- Porto 2 anys més o menys. 

- Vaig fer pràctiques i després vaig començar a DobleYou. 

- Amb molts alts i baixos emocionals. 

- No pensava que hagués de treballar tantes hores. 

- Sí, perquè per fer allò que m’agrada he hagut de posar en una balança el temps i els 

diners i renunciar a ells per fer el que volia. 

 

Patri Pérez 

- Porto quasi 2 anys. 

- Vaig venir a DDB demanant pràctiques i no les vaig aconseguir, però al cap d’uns dies 

em van trucar, vaig fer una entrevista per fer de copy i em van contractar. 

- Pel poc temps que porto, m’ha anat bastant bé i he treballat molt. 

- Quan estava estudiant pensava que seria molt més fàcil entrar en una agència. I una 

vegada he estat dins, esperava fer més creativitat i que no em posessin tants 

impediments per fer les coses. 

- Sí. 

 

Sara López 

- Segons el meu LinkedIn, 4 anys i 5 mesos. 

- A través de pràctiques de la universitat. I aquí continuo. 

- Al principi vaig aprendre molt i també he tingut alts i baixos. 

- A la universitat ens van ensenyar que hi havia moltes fases molt ben planificades i amb 

uns timings marcats, però realment no és així ja que no hi ha uns processos tan 

definits i els timings són molt més curts. 

- Sí, perquè hi ha contractes precaris. 

 

Patricia Andrés 

- Aproximadament uns 2 anys. 

- El meu primer treball van ser pràctiques que me les va proporcionar la universitat. 

Després vaig fer pràctiques a Bubblegum i al cap d’unes setmanes em van contractar. 

- He après moltes coses però també m’he cremat una mica. 
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- No, perquè quan vaig començar a treballar vaig veure que no era com ens ho havien 

explicat a la universitat. A més, no pensava que trobar treball de creatiu fos tan difícil. 

- Sí perquè treballes més hores de les que posa al teu contracte, el que suposa que 

cotitzes menys del que realment treballes, però actualment has de dir sí a tot. 

 

Pita Gan 

- Porto 10 anys. Vaig començar molt jove amb només 19 anys. 

- Vaig entrar de pràctiques a una agència on treballa un amic meu, la qual estava 

buscant a algú per desenvolupar les tasques de copy. Una vegada van passar els tres 

mesos de pràctiques vaig continuar a l’agència amb un nou contracte. Després vaig 

estar en dues agències més i vaig arribar a Smäll. 

- Ha anat bé. Penso que ha estat bastant normal. 

- Quan t’endinses en el món laboral hi ha coses que són diferents a la universitat ja que 

allà tot és més teòric. Tanmateix, en una agència els temps, la pressió, els clients són 

més tancats i és difícil poder aplicar les teories que vas aprendre durant la carrera. 

- Sí, principalment al temps. 

 

 

Dones de 30 a 34 anys 

Iris Alcañiz 

- 4 anys. 

- Aquest va ser el meu primer treball. Vaig entrar a fer les pràctiques i als tres mesos em 

van contractar i aquí estic. 

- D’una manera molt positiva perquè de seguida vaig portar projectes importants. A més 

en els dos últims anys he començat a portar comptes pràcticament sola amb només la 

supervisió molt per sobre del director creatiu, vaig a rodatges, faig viatges... Per tant, 

crec que s’ha confiat molt en mi i que jo he respost bé. Així que ha estat positiva tot i 

que ara la situació és complicada, però al cap i a la fi tot és aprenentatge. 

- No, no té res a veure amb el que t’expliquen a la carrera, sobretot als últims anys, 

perquè tots pensem que als departaments creatius tothom s’ho passa molt bé i que la 

gent és tractada  com  si fossin “déus”, i això no és així. Per tant en una agència tot és 

bastant més realista del que et conten. 

- Que jo sàpiga no, però també al ser el meu primer treball no puc comparar 

experiències. 
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Laura Torné 

- 9 anys. 

- Quan vaig acabar la carrera em vaig buscar pràctiques de publicitat pel meu compte i 

vaig estar a DoubleYou. Després em vaig posar a buscar feina i vaig entrar a Villarrosas. 

I ara estic aquí. 

- És molt dura ja que el 80% és feina i la resta vida personal. Personalment, no sabia que 

la publicitat era això, però també segueixo perquè m’agrada. 

- Realment no tenia ni idea de com seria perquè jo no havia fet publicitat a la carrera. Sí 

que sabia que el món de la comunicació és dur perquè, per exemple, si estàs de 

guionista a la tele també treballes moltes hores, has de fer el que et demanen uns 

altres... És totalment diferent a si escrius els teus propis llibres. 

- Sí, perquè sempre saps quan entres però mai quan surts i moltes vegades has de 

desfer els plans que tenies. A més, et vas a casa pensat i menjant-te el cap ja que és un 

treball que no acaba quan surts de la feina. 

 

Neus G. Parrot 

- 8 anys. 

- El meu primer treball van ser pràctiques. Després vaig entrar en una agència on vaig 

estar un mes de proves i a partir d’allà m’he anat movent. 

- Bonica però amb molta exigència de temps que te’l treus de la teva vida personal. 

- Quan vaig entrar en una agència la meva visió sobre la publicitat va canviar molt, 

perquè no té res a veure amb el que t’expliquen des de fora ja que realment la 

creativitat tira molt de mètode. 

- Sí, perquè el meu primer treball el vaig agafar perquè m’interessava però no vaig 

cobrar. Penso que és una feina on al final cobrar bé és molt difícil. 

 

Anònim 1 

- 8 anys més o menys. 

- Vaig començar de pràctiques en comptes perquè tenia un book molt petit degut a que 

a la Universitat de Navarra només vaig tenir una assignatura de creativitat. Però vaig 

parlar amb un director creatiu i em van donar l’oportunitat de ser copy junior. I al cap 

d’uns anys vaig venir a DDB. 

- Estic contenta però m’hagués agradat treballar per més clients. 

- Quan jo vaig estudiar publicitat era una de les carreres més divertides i sortíem amb la  

mentalitat de que ens anava a anar bé, però amb la crisi s’ha torçat una mica. 
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- Sí, perquè el sou que reps i el temps que dediques no van relacionats. 

 

Raquel Acacio 

- Porto prop de 11 anys. 

- Quan em vaig llicenciar, vaig buscar feina per diferents agències de les quals tenia 

referències i vaig enviar currículums. Em van trucar d’una on vaig fer una entrevista 

però no em van agafar. Però al cap de dues setmanes em van trucar d’una altra 

agència que també era del grup BBDO, ja que el director creatiu d’on havia fet la 

primera entrevista els hi va passar el meu contacte. Vaig entrar allà on vaig estar dos 

anys i després vaig venir a Paradigma. 

- Els inicis van ser durs però molt enriquidors. A més, amb el temps la situació ha anat 

millorant. 

- Els inicis sí que van ser com me’ls imaginava, tot i que aquesta professió sembla més 

cridanera del que és. 

- Als inicis sí, ja que en aquesta professió els juniors estan molt mal valorats. 

 

 

Homes de 25 a 29 anys 

Jose Hortelano 

- Porto 6 ó 7 anys. 

- Van ser unes pràctiques de copy proporcionades per la Universitat de València. 

Després vaig venir a S,C,P,F gràcies al Tour del Club de Creatius. 

- Es caracteritza per la varietat perquè un dia estàs fent una cosa i al dia següent una 

altra molt diferent. 

- Com no tenia unes expectatives molt altres, no m’he portat cap desil·lusió. 

- Sí, perquè sé que si estigués en una altra agència cobraria més diners, però també vull 

estar aquí per poder treballar amb clients grans. És a dir, ara prefereixo guanyar molta 

experiència abans que més diners.  

 

Edu Escudero 

- Porto 5 anys. 

- Vaig ser una mica estratega perquè a la Pompeu noves van oferir una plaça de copy a 

Pavlov per fer pràctiques i molta gent la volia i, tot i que tenia bones notes, no em vaig 

voler arriscar a no entrar. Aleshores em vaig assabentar que el director creatiu 

executiu i propietari de Pavlov sempre estava al jurat dels Premis Drac Novell, per tant, 
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vaig pensar que estaria molt bé guanyar molts premis en aquest concurs i així fer-me la 

meva carta de presentació. Pot semblar una tonteria, però va coincidir que l’any que 

estava buscant pràctiques vaig guanyar molts premis i en l’entrega d’aquests vaig 

parlar amb ell i li vaig dir que li enviaria el meu currículum. Ell em va preguntar que 

com em deia i al dia següent em van trucar de la universitat per fer una entrevista a 

Pavlov i vaig estar dos anys allà. 

Després vaig estar a dues agències més fins arribar a Proximity.  

- És una feina molt maca perquè coneixes a gent interessant, però és un treball que 

desgasta molt. 

- La primera vegada que vaig estar en una agència vaig al·lucinar pel tipus de treball que 

es fa, per les hores que s’inverteixen i per les relacions que s’estableixen. Jo realment 

m’esperava que fos molt millor del que és, ja que la part bonica de a professió es 

queda desdibuixada pel fet de que has de fer moltes hores, per la pressió. 

- Sí, ja que crec que és molt complicat cobrar bé en aquesta professió. 

 

Guillem Rius 

- 2 anys. 

- El director creatiu d’on vaig fer les pràctiques em va recomanar a diferents persones. 

Vaig venir a JWT i va haver-hi sort. 

- És incipient perquè encara em queda molt per aprendre. Però es podria dir que ha 

estat una muntanya russa. 

- Sí, tot i que en un principi t’esperes fer coses més atraients. 

- Sí. Actualment es juga molt amb la llei de l’oferta i la demanda ja que hi ha molta 

demanda i molt poca oferta. 

 

Esteve Cardona 

- 7 anys. 

- Vaig fer pràctiques a JWT i vaig tenir la sort de que quan les vaig acabar van marxar 

dues persones i em vaig quedar fins avui. 

- Sense presa  però sense pausa. 

- Sí, tenia molt clar que sortiria tard, que no tindria temps, que em posaria de mala llet... 

- Sí, tant pel que fa al temps com als diners. 

 

Jon Urbina 

- Porto 15 mesos. 
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- Vaig fer pràctiques gràcies a Complot i després vaig entrar a DoubleYou. 

- Molt treball i de tant en tant petites recompenses. 

- En general sí és com me l’esperava, però hi ha detalls que són diferents, com per 

exemple, el tema d’hores, de briefings... 

- Sí, començant pel fet de que jo sóc del País Basc i allà tenia una feina on guanyava més 

diners, però vaig venir aquí perquè m’agrada més això. 

 

 

Homes de 30 a 34 anys 

Carles Gómez 

- 3 anys i mig. 

- El meu primer treball va ser aquest. Quan em quedaven poques assignatures per 

acabar, vaig enviar diferents correus per donar-me a conèixer i vaig fer diferents 

entrevistes, una de les quals va ser aquí. Els hi vaig agradar, em van tenir tres mesos de 

proves i després em van contractar. 

- Ara mateix creixent perquè porto relativament poc temps i és veritat que durant els 

anys he anat tirant bastant cap amunt en tots els sentits: en les coses que he après, en 

la responsabilitat que m’han donat... 

- A nivell de processos de treballes o d’horaris sí que és com me l’esperava. En canvi, 

m’ha sorprès el factor humà de la professió, ja que m’esperava un món una miqueta 

més frívol i més deshumanitzat, el que em feia una mica de por, però en realitat no és 

així. Veus gent molt apassionada per la seva feina que li encanta fer publicitat. 

- No. 

 

Robert Rabanal 

- Aproximadament 11 anys. 

- A tercer vaig fer unes pràctiques de les quals ens va informar un professor, Mariano 

Castellblanque. Posteriorment amb un amic ens vam presentar al Drac Novell i vam 

guanyar molts premis gràcies als quals vam aconseguir contactes i vam fer unes 

pràctiques a Tapsa. Des de llavors fins aquí he estat a diverses agències. 

- Pas a pas, lentament, però sense mai tirar enrere. És a dir, sempre ha estat una 

progressió molt lenta però molt sòlida. 

- No. Pensava que el món professional no estaria tan explotat, que no seria tan sacrificat 

i que et donaria més plaer. Al principi ho veus com més inassolible i després quan estàs 
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a la professió t’adones que no, que no té cap secret i que fins i tot arriba un punt que 

pot ser avorrida. 

- Sí, perquè per poder evolucionar em vaig canviar d’agència i va ser en plena crisi. 

 

Anònim 2 

- 7 anys més o menys. 

- Vaig estar de pràctiques a una agència de mitjans de Sevilla, les quals me les va 

proporcionar la universitat. Després a Argentina vaig fer unes altres pràctiques i amb el 

book que vaig fer allà vaig entrar a treballar en una agència a Barcelona. 

Posteriorment vaig passar per diverses agències fins arribar a DDB. 

- La meva carrera laboral està plena d’alts i baixos. A més, he anat millorant i 

evolucionant lentament. 

- El primer any que vaig treballar sí que era com me l’esperava perquè va ser l’últim any 

abans de començar la crisi, però després tot va canviar i ara no és com me l’imaginava. 

- Totalment, tant pel que fa al temps com als diners. 

 

Santi García 

- Quasi 7 anys. 

- Va sorgir del màster de Branding d’Elisava. Mentre estava allà em vaig crear un petit 

book amb algunes peces de Complot i algú d’Elisava em va recomanar a JWT i vaig 

entrar allà. Després el director creatiu de JWT em va recomanar a Shackleton i vaig 

venir aquí. Bàsicament ha estat a través de contactes. 

- Faria un balanç positiu. És un treball bonic i gratificant sempre i quan tu mateix et 

sàpigues posar el límit, perquè és una feina de moltes hores i has de saber quan parar. 

- A la universitat del País Basc la carrera està molt enfocada a les relacions públiques i 

estàvem força perduts en el tema creatiu. En canvi aquí una vegada vaig entrar al món 

i vaig conèixer a gent que treballava a d’altres agències vaig veure que era més com 

m’ho esperava. 

- Els dos primers anys van ser molt durs ja que em passava moltes hores treballant i era 

més difícil conjugar la vida familiar i la parella amb la feina. Però penso que és una 

cosa que has d’aprofitar quan comences per aprendre i poder fer-te un bon book i així 

establir-te a la professió, ja que el difícil és entrar però una vegada que estàs dins si 

tens actitud i talent vas creixent. Per sort arriba un moment que tens més 

aprenentatge i per tant t’organitzes millor el temps i compenses vida amb treball, ja 

que en el fons això és un treball i crec que has de tenir una vida molt rica per tal de 
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que a la teva feina estiguis feliç perquè sinó et cremes i d’un dia cap a un altre pots 

deixar-ho tot. 

 

Lluis Mata 

- Porto 9 anys, vaig començar al 2005. 

- Quan vaig acabar la carrera vaig veure un anunci d’InfoJobs –tot i que no és el més 

sovint en aquesta professió, ja que normalment vas a les agències amb el teu book- i 

vaig començar a treballar en una agència petita. Però abans vaig estar de pràctiques a 

McCann, les quals me les va proporcionar la universitat. Fins arribar a Saatchi he 

passat per diferents agències i fins i tot m’he fet freelance. 

- Des de el punt de vista del sector, una mica boja perquè quan jo vaig començar va ser 

quan la publicitat va entrar en decaiguda, no tant per la crisi en general sinó pel canvi 

dins del sector, ja que l’agència va deixar de ser el guru, l’anunciant era el que tenia el 

poder, els sous eren més petits...  Arribes a un lloc pensant que serà d’una manera i 

després veus que no, però ja m’ho ensumava. 

Pel que fa a la meva carrera, vaig començar al món del màrqueting directe, que per 

foguejar-se va molt bé, i després vaig entrar en una agència relacionada amb el 

healthcare, que potser és una part molt particular de la publicitat perquè l’anunciant 

és més específic i la creativitat canvia una mica. Així doncs, la meva carrera ha estat 

una mica especial perquè no m’he ficat en el món del gran consum com suposo que fa 

la majoria de gent que estudia publicitat. Per tant, el balanç és positiu i ara estic molt 

millor que al principi, tot i que la crisi ha fet mal i el nivell salarial no és l’òptim. 

- Sincerament, sí i no, perquè quan vaig fer les pràctiques ja vaig veure una mica per on 

anava aquest món, però també quan estàs a dins trenques amb molts estereotips i 

veus que la gent ve a treballar. 

- Sí, per exemple jo he entrat a llocs que m’he hagut de fer freelance i per sort després 

m’han fet indefinit, però estàs en una època bastant difícil laboralment i t’agafes a 

coses que no voldries fer però les fas perquè vols tenir feina. Al final te n’acabes 

sortint, però hi ha coses que no tenies previstes. Tanmateix, pel que fa a temes 

salarials, m’he trobat que abans de la crisi i amb menys experiència he arribat a cobrar 

més que ara que porto 9 anys.  



126 
 

4.2.4. MOTIVACIONS I PREOCUPACIONS 

 

Dones de 25 a 29 anys 

Alba Jordán 

- M’agrada molt que mai estic sola perquè treballem junts moltes persones de diferents 

perfils per treure els projectes endavant. A més, em motiva poder aprendre i créixer 

professionalment i així també ho faré personalment. 

- Trobar l’equilibri que em falta entre la meva vida personal i professional, ja que em 

preocupa que això sigui així sempre. 

- Sí que estic d’acord, perquè quan tinc una idea i agrada, em dóna forces per seguir 

endavant i pensar coses noves per poder millorar-la.  

 

Patri Pérez 

- Em motiva aprendre i treure un bon treball dia a dia el qual serveixi pel meu book. I 

personalment estic molt implicada amb ONG’s i aleshores em motiva fer coses per a 

elles. 

- La preocupació diària és a quina hora sortiré, sobretot per poder distribuir-me el 

temps i després no frustrar-me si no puc fer els plans que havia pensat. També em 

preocupa l’esperança de vida dins d’una agència, perquè sembla que aquesta 

professió té data de caducitat. 

- Sí, però penso que l’important és que tu has de tenir un criteri per veure si les teves 

idees són bones, perquè generalment les critiques et baixen més l’autoestima que el 

que te la pot pujar una alabança.   

 

Sara López 

- Professionalment em motiva molt aprendre i fer bons projectes. D’aquesta manera 

també  estic motivada personalment. 

- Tens por a ser acomiadat, tot i que arriba un moment que t’ho prens d’una altra 

manera. També em preocupa el tema dels diners perquè totes les hores que treballes 

no es veuen recompensades. A més em fa ràbia perdre la meva vida fora de l’agència 

perquè prens una dinàmica de sortir sempre tard i no poder quedar amb els teus amics 

o amb la teva parella. Tanmateix em plantejo que si en un futur vull ser mare com 

podré combinar la meva maternitat amb la meva professió. 

- Sí que crec que quan més valorin les teves idees més realitzat et sents, però en realitat 

penso que l’important és trobar aquell punt on tu et sentis satisfet del teu treball, 
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perquè al final és més important estar content amb el que has fet que rebre moltes 

alabances, ja que és una professió molt subjectiva.  

 

Patricia Andrés 

- El que més m’agrada és aprendre, per això crec que m’encanta tant aquesta professió 

perquè cada dia aprens alguna cosa. També em motiva tenir una mica d’estrès, que 

em donin llibertat i adquirir nous reptes. A més, m’encanta viatjar. 

- Les meves preocupacions laborals són el sou i no trobar feina quan ho necessiti. I a 

nivell més personal em preocupa el fet de no saber què em depararà la vida 

professional. 

- Suposo que sí, perquè que escollin les teves idees és agradable. A més el treball és una 

part molt important de la teva vida, per tant com et vagi al treball t’influenciarà a la 

teva vida. 

 

Pita Gan 

- Una motivació aplicable als dos àmbits és fer la meva feina el millor possible. Quan 

més “intel·ligent” és la campanya que surt més contenta em sento, ja que no estic 

d’acord amb aquells que diuen que el públic no llegeix i que no entén les coses que són 

molt complicades. 

- Hi ha èpoques en les que l’estrès és molt present perquè al ser un equip petit no hi ha 

sortida si les idees no venen, i més si se’ns ajuntes quatre o cinc briefings grans. A part 

d’això, em preocupa seguir fent el meu treball el millor possible. 

- Suposo que depèn molt del tipus de persona, però no et negaré que està bé que es 

reconegui el teu treball. Per altra banda penso que si tu creus molt en la teva idea l’has 

de defensar independentment del que et recolzin. 

 

 

Dones de 30 a 34 anys 

Iris Alcañiz 

- A mi el que m’agrada és escriure, sobretot guions per a televisió i és amb el que més 

gaudeixo. El que passa és que cada vegada tenim menys llibertat a l’hora d’escriure 

perquè anem més al dictat dels clients i és una mica frustrant. També em motiva molt 

poder fer coses de producció. 
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- Em preocupa bastant que en un parell d’anys la situació no millori sinó tot el contrari, 

que acabem fent el que ens diguin, la creativitat quedi relegada a l’últim lloc fent 

màrqueting pur i dur i al final els redactors només teclegem dictats. 

- Sí, és clar, perquè si tu tens idees que te les recolzen i tiren cap endavant sents que la 

gent confia en tu, que tens certa reputació i que et tenen cert respecte. Crec que a 

BBDO ens ajudem bastant entre els equips i fem que amb les nostres aportacions 

creixin les idees de tothom, tot i que a vegades el temps és molt reduït i no és possible 

donar moltes voltes a una idea. De totes maneres, hi ha una cosa que és bastant 

frustrant i és que el 90% del treball que fem a l’agència no veu la llum mai.  

 

Laura Torné 

- És una professió on sempre pots estar avançant i per tant guanyar més diners. 

Tanmateix és molt enriquidor que et valorin la teva feina. 

- Les aspiracions econòmiques perquè ara el sector no està molt bé. 

- Això és genèric tant en aquesta professió com en la resta dels aspectes de la vida. Que 

et valorin sempre fa que et sentis més capaç, més segur i que aconsegueixis més coses.  

 

Neus G. Parrot 

- La meva motivació laboral és sortir a l’hora i estar tranquil·la a la feina, ja que al cap i a 

la fi no deixa de ser un treball. 

- Em preocupa cansar-me i no trobar la manera de reinventar-me. 

- No. L’important és tenir un bon ambient laboral i que els teus companys et respectin 

perquè així trauràs millors coses de tu.  

 

Anònim 1 

- Fer bones peces per poder ficar-les al teu book perquè al final el book és el que 

t’obrirà portes. 

- No poder fer plans fora del treball perquè moltes vegades els has d’acabar anul·lant i 

arriba un moment que els teus amics s’ho prenen malament. També em preocupa el 

meu futur perquè cada cop els copys són més joves i n’hi ha pocs que tinguin més de 

35 anys. 

- Sí que és important perquè si sempre et tomben les teves idees arriba un moment que 

et planteges si serveixes per aquesta professió.  
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Raquel Acacio 

- Professionalment em motiva molt que estic fent el que m’agrada. I personalment 

m’estimula que el meu oci em serveixi per enriquir el meu treball. 

- Les preocupacions com a dona són poder conciliar la vida familiar i laboral, tot i que jo 

he tingut molta sort perquè puc fer-ho, ja que tinc una nena d’un any i mig i estic fent 

reducció de jornada. Per altra banda, em preocupa el fet de que pot semblar que la 

professió de creatiu té data de caducitat. 

- Crec que és important però durant els primers anys de professió, ja que quan 

comences estàs molt insegur i necessites agafar confiança i seguretat. De totes 

maneres, sempre és reconfortant que la gent entengui el que fas i que li agradi. 

 

 

Homes de 25 a 29 anys 

Jose Hortelano 

- Les meves motivacions personals estan fora de la feina. Una d’elles que és tan laboral 

com personal és tenir més temps lliure. 

- El pitjor que et pot passar és que no se t’ocorri res i també és preocupant que les teves 

idees es torcin per factors externs a tu. 

- Sí, perquè la publicitat és una professió amb molta lluita d’egos i tothom vol que 

escollin les seves idees. Crec que s’ha de trobar el punt on l’ego no es converteixi en 

un odi.  

 

Edu Escudero 

- Les meves motivacions laborals són fer-ho bé i cobrar cada mes. 

- Una preocupació és la data de caducitat del creatiu. 

- No, perquè penso que el treball creatiu és un treball en equip i és necessari que si tu 

fas alguna cosa bé jo et digui que ho estàs fent bé, i no per un tema de motivació sinó 

perquè hi haurà més fluïdesa i les idees de tots aniran creixent. Quan estàs treballant 

en equip agraeixes que algú tingui confiança en tu, però no està relacionat amb un 

tema d’autorealització. 

 

Guillem Rius 

- La meva motivació laboral és veure pel carrer alguna de les coses que he fet. A més, 

m’agrada fer brainstormings amb els companys perquè les idees creixen. 
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- La inseguretat, el full en blanc i haver de refer des de zero una campanya que el client 

s’ha carregat. 

- Sí, perquè sempre és positiu que et diguin que les teves idees agraden i que estan ben 

encaminades. Tot i això, actualment es treballa molt en equip i els egos es deixen més 

de banda. 

 

Esteve Cardona 

- És molt motivant que et paguin per tenir idees. A més, m’ho passo molt bé i és una 

professió que enganxa. 

- Hi ha molta pressió perquè les campanyes costen molts diners i els timings són molt 

ajustats. 

- Sí, però sobretot a nivell personal, perquè jo prefereixo que algú del qual he aprés li 

agradi la meva idea a guanyar un premi. A més, l’orgull ben entès sempre és bo.  

 

Jon Urbina 

- Ser bo en la meva professió i rebre una recompensa en forma de diners. Tanmateix, 

busco tenir un equilibri entre la meva vida personal i laboral, tot i que encara no l’he 

trobat del tot. 

- Trobar aquell punt on el treball sigui quelcom divertit i no absorbeixi tot el meu temps. 

- Més que això, penso que l’important és que et sàpiguen dir quan una idea és bona o 

dolenta i què es pot canviar per millorar-la.  

- El que em dóna por és veure on acaben els publicistes perquè desapareixen quan 

arriben als 40 i 50 anys. 

 

 

Homes de 30 a 34 anys 

Carles Gómez 

- A nivell professional si que és veritat que vull seguir creixent, guanyar més diners i fer 

coses més boniques, però en general m’agradaria acabar de trobar una miqueta per 

què serveix tot això ja que penso que encara no ho he trobat del tot. És a dir, necessito 

trobar una raó de ser a aquesta professió perquè si et pares a pensar és difícil veure’t 

treballant tota la vida d’això, ja que és complicat conciliar vida familiar i laboral i a més 

és exigent, dura i canviant, el que fa que hagis de viure molt a curt termini.  
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- A nivell professional, em preocupa quedar-me sense feina, tot i que no em sembla que 

això hagi de passar. I d’una manera més general, m’inquieta el fet de si sabré adaptar-

me a una altra agència si algun dia marxo d’aquí pel motiu que sigui. 

- Absolutament. Crec que és necessari el reconeixement dels companys perquè són el 

teu primer filtre i perquè hi ha moltes vegades que la feina que fas no surt, però si com 

a mínim tens el reconeixement dels teus companys, especialment dels teus caps, això 

que et quedes i és quelcom important. Tanmateix penso que la nostra professió 

funciona una miqueta com  un equip de bàsquet, ja que si hi ha un company que no 

tira ja no li passes la pilota i no vols estar amb ell als entrenaments, i ell ho nota i això 

tira cap a baix. 

 

Robert Rabanal 

- Actualment a nivell laboral em motiva tenir un bon horari, un bon sou, una estabilitat a 

la feina i poder fer alguna creativitat interessant de tant en tant, ja que aquesta la 

marca el client i el mercat, per tant quan una campanya és creativa és perquè el client 

és creatiu i aposta per ella.  Per altra banda, a la vida personal busco gaudir de l’oci i de 

la família, i poder desenvolupar la meva faceta creativa realitzant curtmetratges, fent 

fotografia o escrivint contes de cent paraules. 

- La  principal preocupació laboral que tinc ara mateix és arribar al timing per tal de que 

surti la feina al dia i així els clients estiguin contents i no perdre comptes, ja que 

últimament m’he trobat que tot és d’un dia per l’altre i que no et donen molt marge 

de maniobra. Per altra banda, a nivell personal em preocupa la dificultat per poder 

compaginar la vida professional i la vida personal amb tot l’oci, perquè, per exemple, 

en l’últim any he anat una vegada al cinema. 

- Estic d’acord amb aquesta afirmació sempre i quan treballis amb una parella creativa, 

la qual et digui que les idees són bones i es vagi avançant. El problema és quan tens la 

sensació de que no estàs aprenent de la teva dupla i sembla que només tu estàs tirant 

del carro, llavors això et planteja una frustració. D’altres vegades la frustració et pot 

venir provocada si al teu director creatiu no li agrada el que fas. Per tant, arriba un 

moment que la frustració et rellisca perquè si sempre estiguessis pensant que les 

campanyes que has fet no són bones acabaries depressiu. 

 

Anònim 2 

- Abans la meva motivació era venir a treballar per fer una bona feina i estar orgullós 

d’ella, però ara és venir a treballar per guanyar uns diners i poder viure. És a dir, 
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sempre poses el millor de tu per treure la millor feina possible i que sigui professional, 

però abans venia amb molta il·lusió i ara vinc per tal de poder guanyar diners. 

- Tenint en compte que el sector és bastant inestable, una preocupació és que et facin 

fora. Però la principal és el tema dels diners, perquè per guanyar més has d’anar 

canviant d’agència. Tanmateix, em preocupa el fet de que quan arribes als 35 anys o 

ets director creatiu o no tens cabuda en una agència, i a mi no em motiva ser director 

creatiu. Per tant, a vegades penso que d’aquí a uns cinc anys què faré. 

- Absolutament. Si, per exemple, el teu director creatiu et tomba una idea que tu 

pensaves que era bona però el teu company et diu que sí que era bona, la seva opinió 

t’ajuda a autorealitzar-te i així no frustrar-te i seguir cap endavant. Per altra banda, el 

que sobretot genera frustració és que la teva feina ha de passar molts filtres i el que 

acaba sortint no és exactament el que tu vas escriure.  

 

Santi García 

- Treure el que portes dins i poder expressar la teva manera de pensar, de ser i de 

sentir. No és un treball monòton sinó que pots emprar el teu enginy, la teva 

intel·ligència i la teva vessant poètica. Tot això és molt bonic. 

- El temps, perquè mai he vist a les agències copys més grans de 36 anys. Et planteges 

que això té una data de caducitat que tampoc és tan llunyana. 

- Sí, jo crec que és important en tots els àmbits i no només a la publicitat. Penso que si 

tu fas bé el teu treball, que és el fonamental, creus que és així i la gent també ho creu, 

al final et dóna una pujada d’adrenalina. Les alabances esteses simplement amb 

humilitat i il·lusió sempre estan bé. 

 

Lluis Mata 

- En general, en el meu dia a dia el que més m’agrada és tenir un problema de 

comunicació, buscar-li una solució, treure un concepte i estar satisfet amb la feina que 

has fet, ja que moltes vegades és difícil i pot arribar fins i tot a ser un procés 

“traumàtic”. Trobar una bona solució és la millor motivació per seguir endavant. 

- La preocupació que engloba tot és el nivell salarial i veure una mica les perspectives de 

futur que tens perquè és difícil conciliar la vida familiar i laboral. És una professió que 

no és molt estable perquè estàs sempre amunt i avall, canviant i és difícil aconseguir 

un punt adequat de tranquil·litat. Dit d’una altra manera, no hi ha concordança entre 

la quantitat d’hores que et tires treballant i el sou, ja que la nostra feina no està molt 

ben valorada des d’aquest punt de vista degut a que es té la sensació que la nostra 
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carrera és molt vaporosa i de joves, però realment és un treball on t’estàs trencant les 

banyes per trobar una solució i on necessites saber de moltes coses per poder treure 

idees. 

- Estic totalment d’acord. Tot i que en publicitat es treballa en equip, en el fons quan tu 

tens una idea i agafen aquella és una satisfacció personal, però això crec que li passa a 

tothom, és inevitable, no crec que sigui ser egoista i el que digui el contrari menteix, 

ara està clar que aquí no ens venim a posar medalles, sinó treballes en equip millor 

que et dediquis a una altra cosa. A més i en relació amb això,  quan tu acceptes una 

feina sempre valores tres coses: estar a gust al teu lloc de treball i que t’agradi allò que 

fas, com valoren la teva feina creativament –és el que em comentes a la pregunta- i si 

econòmicament et retribueixen segons allò que tu creus que estàs aportant.   
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4.2.5. FUNCIONS I ESTIL DEL REDACTOR PUBLICITARI 

 

Dones de 25 a 29 anys 

Alba Jordán 

- Segons el briefing faig unes o unes altres perquè sóc una copy junior. A vegades penso 

idees amb els copys sèniors i d’altres estic de recolzament. Concretament porto un 

compte d’automoció i tinc la sort de que cada model de cotxe que surt és una 

campanya digital, on ens donen molta llibertat per fer. 

- Penso que un copy fa més coses, però òbviament comunica i utilitza la persuasió per 

comunicar d’una manera més amable i efectiva. 

- Cadascú té el seu estil però a final el teu estil és el de la teva marca. 

 

Patri Pérez 

- Des de redacció de fulletons a conceptualització d’idees per aplicar-les a campanyes. 

- Estic d’acord però afegiria que un copy ha de pensar. 

- T’has d’adaptar al client tot i que a mi m’agrada escriure d’una manera propera. 

 

Sara López 

- Des de pensar conceptes fins a redactar els textos i produir les campanyes. 

- Sí, però perquè això es doni has de saber autogestionar-te, el qual és complicat amb 

els timings tan atapeïts que moltes vegades es tenen. 

- Depèn del client perquè has de definir el teu estil en base al to de la marca per a la que 

treballes. 

 

Patricia Andrés 

- Faig una mica de tot, des d’investigació, producció, redacció de textos, presentacions... 

Tot i que jo vaig entrar per fer de directora d’art, les coses que m’anaven donant eren 

més de copy i allà vaig veure que se’m donava millor aquest rol. 

- Actualment el principal és enamorar i emocionar més que vendre, és a dir, crear afecte 

i vincles envers la marca. Tanmateix, és molt important fer que al final tot surti bé. 

- No tinc un estil molt marcat sinó que m’adapto al que demana l’anunciant. De totes 

maneres, quan escric m’agrada ser sintètica. 
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Pita Gan 

- Com és una agència petita, nosaltres fem quasi tot el procés, des de pensar idees quan 

rebrem el briefing fins a l’escriptura de tots el materials o la supervisió de les peces 

audiovisuals. Tanmateix, escric textos per a la nostra producció web o notes de premsa 

de la nostra agència.  

- Crec que hi ha molts més matisos. Penso que, a part d’això, l’objectiu final és arribar a 

la gent d’una manera o d’una altra. 

- Tot i que puc tenir un estil definit, penso que és difícil plasmar-ho en els textos d’un 

client. A més, opino que l’ideal és ser versàtil per agafar el to de la marca i a partir 

d’aquí fer-ho el millor possible. 

 

 

Dones de 30 a 34 anys 

Iris Alcañiz 

- Des de conceptualitzar idees fins baixar-les a tot tipus de peces, com per exemple, 

guions de ràdio i televisió, textos per a premsa, notes de premsa, continguts web, fins i 

tot documentals. Tanmateix estic present en la part de producció. 

- A part d’aquestes tres coses també pensem molt. Tanmateix hi ha tota una sèrie de 

funcions més emocionals com la paciència o la perseverança que són necessàries per 

aguantar, ja que cada cop els processos són més durs. 

- Jo com a Iris Alcañiz tinc un estil molt marcat el qual queda palès al meu bloc i a les 

col·laboracions que faig en una revista, però en publicitat no sóc jo sinó un espot, una 

marca, un client, per tant m’adapto al to de la marca tot i que sempre queda alguna 

cosa del teu estil. 

 

Laura Torné 

- Vaig entrar fa quasi tres anys com a redactora en un equip creatiu on hi havia un 

director d’art i un director creatiu, però fa quasi un any va desaparèixer i des de llavors 

la meva dupla i jo funcionem com un equip amb l’única supervisió del director creatiu 

executiu (que també és un dels dos caps de l’agència). 

- Realment la publicitat és això. Tant el redactor com el de comptes ha d’aconseguir 

persuadir, comunicar i vendre al seu públic. 

- Està clar que quan treballes per un client t’has d’adaptar al seu to. Tot i que al principi 

costa, arriba un moment que t’acostumes i ho ajustes a la teva manera d’escriure. 
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També t’he de dir que jo tinc un estil propi que es caracteritza per ser molt “fresc”, el 

qual es reflexa als meus llibres. 

 

Neus G. Parrot 

- Per una banda fem campanyes i per altra banda ens dediquem als manteniments, ja 

que hi ha molta feina del dia a dia perquè portem tot el contacte amb els clients. Per 

exemple, hem d’escriure mailings, portem serveis post-venda. 

- Nosaltres no hem de persuadir sinó fer atractives les coses i involucrar a la gent. Avui 

en dia s’ha de comunicar de tal manera que a la gent l’interessi el que li estàs explicant 

i així es creï una conversació al voltant d’això. 

- No pots tenir un estil, però a l’hora de la veritat tothom té els seus matisos. A mi 

m’agrada ser molt directa i no utilitzar paraules que carreguin. A més, quan redacto 

vaig amb molta cura perquè per mi és especialment importat trobar un to neutre en 

els textos per tal de que no s’estiguin referint ni al sexe masculí ni al sexe femení. 

 

Anònim 1 

- Últimament estic fent moltes coses de CRM i post-venda. 

- Hem de fer tot això, però també és molt important fidelitzar als nostres clients, tant a 

l’anunciant com al consumidor final. 

- Cada copy escriu d’una manera però en realitat has d’escriure segons el que et demani 

l’anunciant. 

 

Raquel Acacio 

- Des de el procés de conceptualització per a tot tipus de mitjans fins a la plasmació de 

la idea en forma de textos. 

- És una definició que està una mica enfocada cap al màrqueting. Sí que estic d’acord, 

perquè lògicament hem de vendre i persuadir amb cada paraula que escrivim i amb 

cada concepte que pensem, però no només hem de vendre un producte sinó que 

també un estil de vida, una imatge... Hi ha moltes maneres de vendre i moltes coses 

que es poden vendre. Tot i això, és una reducció del que és un copy ja que és moltes 

altres coses perquè, per exemple, un redactor també ha de pensar, innovar, buscar la 

diferenciació... 

- M’adapto al que he d’escriure i als llenguatges de cada anunciant. Per exemple, he 

portat molts productes d’alimentació infantil i per tant he hagut de tenir un estil fresc, 

proper, que donés seguretat a les mares. Tot i que, evidentment, cada redactor a nivell 
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general té els seus estils. En el meu cas considero que és bastant senzill perquè no 

m’agraden les floritures, però si les he de posar, les poso. 

 

 

Homes de 25 a 29 anys 

Jose Hortelano 

- Des d’escriure textos de tot tipus i pensar conceptes fins anar a gravacions i 

produccions. Depèn una mica del que et demanin. 

- No, perquè és impossible vendre, ja que amb un anunci no pots augmentar la quota de 

mercat d’una marca sinó fer que la marca caigui bé. A més, penso que l’important és 

persuadir però dins de la pròpia agència, ja que has de saber com comunicar les idees 

que tens al cap. 

- S’adapta a l’anunciant perquè ha vegades escric coses molt serioses i d’altres utilitzo 

l’humor. Cada marca té una personalitat i t’has d’adaptar a ella. El que sí que penso és 

que cada agència té un estil marcat i en aquest cas seria el conceptual. 

 

Edu Escudero 

- Hi ha la part de creativitat on penso campanyes i peces, baixo conceptualment 

aquestes peces i escric els textos. I també hi ha una part diària de crear continguts. 

- No crec que el nostre treball sigui persuadir sinó atreure a la gent. Jo em quedaria amb 

comunicar d’una manera bonica i interessant una cosa que no és ni bonica ni 

interessant. 

- Per cada client tinc un estil diferent. L’important és que tu agafis moltes peces d’una 

marca i no sàpigues de qui són. De totes maneres, a mi m’agrada que els textos tinguin 

musicalitat i que hi hagi pauses quan les ha d’haver, ja que és el que m’han ensenyat. 

 

Guillem Rius 

- Conceptualitzar, pensar idees i sonoritzar les peces audiovisuals. 

- Comunicar no porta a vendre, és a dir, vens si comuniques bé. A més d’això, un 

redactor ha de dotar d’una personalitat i d’una notorietat a la marca, ha d’emocionar i 

ha de fer que la gent visqui experiències. 

- El teu estil és el de l’anunciant. Tot i que jo em trobo molt còmode en la vessant de 

l’humor. 
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Esteve Cardona 

- Conceptualitzar, redactar, supervisar els trainings, coordinar tota la part de Social 

Media i vendre les idees. 

- Opino que són tres sinònims. A més, vendre ens queda molt lluny perquè no ho fem 

directament. Per mi és més construir identitat i notorietat de marca, les quals van de la 

mà i al final ajuden a vendre. 

- No podem tenir un estil propi perquè ens hem d’adaptar a la marca, tot i que els 

textos tenen una empremta de qui els ha escrit. 

 

Jon Urbina 

- Com sóc un copy junior, depèn dels briefings, ja que hi ha vegades que penso i trec 

idees al mateix nivell que els copys sèniors i d’altres que dono recolzament. A més, el 

compte on jo estic utilitza molt els mitjans digitals amb els quals treballo dia a dia. 

- Em costa molt encasellar a un copy en una definició perquè cada dia fas coses 

diferents. Penso que un copy ha de vendre al seu director creatiu i que comunicar ho 

han de fer totes les persones que treballin en una agència perquè això és publicitat. Jo 

diria que un copy ha de treballar i pensar molt per trobar una bona idea. 

- El meu estil és el de la marca que porto. 

 

 

Homes de 30 a 34 anys 

Carles Gómez 

- Als redactors ens donen una responsabilitat creativa que va més enllà de treure les 

idees, ja que tenim una visió una miqueta més estratègica de les campanyes. 

Concretament elaborem textos tant per les campanyes com pels case studies, ens 

encarreguem de les locucions de totes les peces i també anem als rodatges quan cal. 

- Sí, és això, el que passa és que la venda intentem no veure-la massa perquè sinó la 

feina perd una miqueta de màgia. Però sí que és veritat que venem i això ho hem de 

tenir present perquè és el final del procés. A més, penso que primer hem de comunicar 

i persuadir per finalment acabar venent, perquè si no venem no serveix per res. 

Tanmateix, afegiria una funció que és sorprendre, perquè, tot i que es podria englobar 

dins de la comunicació, és necessari fer-ho i sobretot avui en dia que està tot molt 

saturat. 

- L’interessant seria no tenir un estil, però això no és possible perquè tothom el tenim ja 

que al final els teus textos sempre desprenen un olor de que els has escrit tu. 
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Personalment penso que hi ha dos tipus de redactors: el redactor que és una persona 

llegida, que li agrada escriure coses boniques i que té un estil, i el redactor que no és 

una persona llegida, escriu “més a saco” i no té un estil tan definit. Jo sóc més dels 

primers, però és veritat que a vegades has de rebaixar i no ficar tanta literatura ni 

floritures. 

 

Robert Rabanal 

- Faig redacció, conceptualització i, en algun cas, supervisió depenen del soci que porti 

el compte, ja que hi ha socis que són directors de comptes i d’altres que són directors 

creatius. 

- Crec que aquesta definició està una mica antiquada perquè, tot i que un redactor ha 

de comunicar i aquesta comunicació porta a una venda si l’empresa comunica bé, crec 

que això no és feina només del redactor sinó de tota la directiva. Actualment un 

redactor ha d’entretenir i crear contingut més que comunicar, vendre i persuadir.  A 

més,  penso que al final la comunicació porta a la persuasió i aquesta a la venda. Per 

tant, prefereixo comunicar, entretenir i crear contingut per tal de que la persuasió i la 

venda vinguin més de gust. 

- És difícil definir quin és el teu propi estil, perquè per molt que tinguis un estil marcat 

els propis clients te l’acaben modelant per fer-ho al seu estil. 

 

Anònim 2 

- Des de generar un concepte per a una peça o campanya i redactar tots els textos per 

als diferents mitjans fins a la producció i la supervisió de la mateixa. 

- Sí, però fem moltes més coses. A més, hem de lluitar per tal de que les nostres idees es 

desfacin el mínim possible. 

- Com no som escriptors no ens podem permetre tenir un estil, sinó que el teu estil el fa 

el to de la marca per a la qual treballes. Per exemple, jo no em considero que escrigui 

d’una manera seriosa, però si haig de fer textos amb un to seriós els faig. 

 

Santi García 

- Des de pensar una idea fins a escriure-la. És a dir, treure un concepte que després es 

pugui declinar a una campanya més global on estigui present la part digital i altres 

mitjans.   

- Penso que aquestes tres funcions al final t’han d’ajudar a que els teus treballs 

connectin amb la gent i que aquests transmetin allò que el client et demana al briefing. 
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- Penso que al final l’estil és quelcom innat a cadascú, tot i que després ens intentem 

adaptar als diferents treballs, però sempre tendiràs a ser una mica tu. 

 

Lluis Mata 

- Conceptualització d’idees, redacció de textos publicitaris i, a vegades, correcció de 

materials. Tot i això, tinc una visió més àmplia i m’agrada participar a l’hora de 

plantejar algun tipus d’art. No sóc un copy pur i dur. 

- Estic d’acord tot i que la matisaria, perquè sí que hem de persuadir ja que amb les 

idees i les paraules has d’intentar buscar arguments que puguin emocionar, que cridin 

l’atenció i que ressaltin el benefici del producte de manera tangible o intangible, però 

potser és una definició tenint més en compte el producte final. Des d’una part més 

interna d’agència, un redactor publicitari també fa altres coses, com per exemple anar 

per davant del que fa el director d’art perquè quan aquest hagi de desenvolupar la 

seva feina es trobi que tot està ben fet i que no s’hagi de preocupar d’altres coses. 

- Jo no tinc un estil particular, m’adapto segons el producte. Es podria dir que sóc un 

copy més publicitari que no escriptor que potser tenen una forma d’escriure més 

concreta. Tot i que m’agrada ser un copy enginyós i emocionar quan toca. Però sí que 

és veritat que al tenir productes de healthcare has d’aconseguir més persuadir que 

emocionar, però depèn de l’article, perquè si has d’escriure per exemple sobre 

productes de maternitat sí que has d’utilitzar una estructura més emocional. 
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4.2.6. DIRECTOR CREATIU I DUPLA 

 

Dones de 25 a 29 anys 

Alba Jordán 

- No tenim duples creatives sinó que sempre ens relacionem amb el director creatiu, el 

qual és un home. 

 

Patri Pérez 

- Tant la meva dupla creativa com el meu director creatiu són nois. 

 

Sara López 

- La meva dupla creativa és una noia i el meu director creatiu és un home. 

 

Patricia Andrés 

- No tinc dupla creativa i el meu director creatiu és un home. 

 

Pita Gan 

- La meva dupla és una dona i el meu director creatiu, un home. 

 

 

Dones de 30 a 34 anys 

Iris Alcañiz 

- Fa temps que ja no treballem amb duples sinó que ho fem per projectes i ens anem 

barrejant, quelcom que és enriquidor però també costa més d’organitzar-se. 

Pel que fa als directors creatius passa una cosa semblant ja que hi ha dos directors 

creatius, una directora creativa i un director creatiu executiu, i jo treballo amb tots. 

 

Laura Torné 

- La meva dupla és una noia i el meu director creatiu executiu és un home. Director 

creatiu no tinc. 

 

Neus G. Parrot 

- No tinc dupla sinó que treballem en parelles però anem variant. Per tant, treballo tant 

amb homes com amb dones. 
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Respecte al director creatiu, tenim un o un altre segon el projecte. I també hi ha tant 

dones com homes. 

 

Anònim 1 

- Tant la meva dupla creativa com  el meu director creatiu són homes. 

 

Raquel Acacio 

- Treballo tant amb homes com amb dones perquè a Paradigma no funcionem amb 

parelles creatives fixes, sinó per comptes. En canvi el director creatiu és un home. 

 

 

Homes de 25 a 29 anys 

Jose Hortelano 

- Ambdós són homes. 

 

Edu Escudero 

- Aquí no hi ha duples creatives fixes, sinó que per cada projecte canvies. Jo ara tinc tres 

duples creatives, una noia i dos nois. 

Pel que fa als directors creatius passa el mateix, funcionem per projectes. Actualment 

hi ha dos directors creatius, una directora creativa i una directora creativa executiva. 

 

Guillem Rius 

- La meva dupla creativa és un home i el meu director creatiu, una dona. 

 

Esteve Cardona 

- Tant la meva dupla creativa com el meu director creatiu són homes. 

 

Jon Urbina 

- No treballem amb duples sinó en equips on cadascú desenvolupa unes tasques segons 

la fase on ens trobem. 

Pel que fa al meu director creatiu, és un home. 
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Homes de 30 a 34 anys 

Carles Gómez 

- Aquí no funcionem amb duples creatives, però durant un temps ho vam fem i tenia de 

companya a una dona. Ara mateix em trobo involucrat en tres projectes i en dos estic 

amb una noia (no és la mateixa que va ser la meva dupla) i en l’altre, amb un noi. 

Pel que fa al meu director creatiu, aquest és un home. 

 

Robert Rabanal 

- Són tant homes com dones perquè a Paradigma no funcionem per duples fixes sinó 

que depenen de la marca que portem treballem amb un director d’art o amb un altre. 

En canvi el director creatiu és un home, que a la vegada és un dels socis. 

- som tres redactors i tres directors d’art i hi ha dues dones en cada posició. 

 

Anònim 2 

- La meva dupla creativa i el meu director creatiu són homes. 

 

Santi García 

- Ara la meva dupla és un home, però abans era una dona. I el meu director creatiu 

també és un home. 

 

Lluis Mata 

- A Saatchi no funcionem amb unes duples fixes, sinó que els diferents directors d’art 

porten uns clients i jo com a redactor publicitari treballo amb la majoria d’ells. 

Actualment estic amb dos nois i una noia. 

Pel que fa al director creatiu, és una dona. 
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4.2.7. QÜESTIONS  DE GÈNERE 

 

Dones de 25 a 29 anys 

Alba Jordán 

- Sí, perquè això està relacionat amb la persona i no amb el sexe.  

- Actualment hi ha paritat perquè som cinc i cinc. 

- No, perquè el to de la campanya te’l marca el briefing i el target. 

- No participo en les presentacions. 

- Porto una marca de cotxes. 

- En general sí, però depèn de la persona. 

- No ho sé. 

- Cap dels dos. 

- No. 

 

Patri Pérez 

- Sí, m’és igual.  

- No hi ha paritat perquè tots els càrrecs que hi ha per sobre meu els ocupen els homes. 

- Crec que la publicitat fomenta molt els estereotips i el que s’hauria de fer és fugir d’ells 

i fer coses noves. 

- No he anat a moltes, però el que fem la meva dupla i jo és presentar la idea. I mai 

m’he sentit marginada. 

- Estic en un compte de cotxes i porto les campanyes de diferents models. 

- Crec que depèn de la persona i no del sexe. 

- Sí, perquè no conec dones que siguin directives. 

- No. 

- No. 

 

Sara López 

- Em dóna igual, perquè penso que al final és un tema més del caràcter de la persona 

que del sexe. L’important és que encaixis amb la teva dupla. 

- Hi ha més homes, ja que a excepció dels copys i els directors d’arts, la resta de 

persones del departament creatiu són homes. 

- No estic d’acord. Crec que hi ha molta susceptibilitat innecessària i molt tema de 

discriminació positiva que és absurd. Per exemple, si veig un anunci d’Axe em farà 
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gràcia per molt masclista entre cometes que sigui. A més, penso que moltes vegades la 

creativitat et ve marcada pel client. 

- No he anat a moltes, però en algunes he estat de recolzament perquè la idea l’ha 

explicat el director creatiu i en d’altres he explicat més la idea que he tingut. Sempre 

ha depès del projecte, però mai m’he sentit marginada pel fet de ser dona. 

- Estic en un compte de cotxes i porto les campanyes de diferents models. 

- Depèn de la persona. Hi ha homes i dones molt diferents. 

- Sí perquè els nostres superiors són tot homes. 

- No, perquè la cosa està canviant ja que en el primer grup que vaig estar era l’única 

noia copy i ara som més noies que nois. 

- No. 

 

Patricia Andrés 

- M’és igual, encara que em solc portar millor amb les dones.  

- Hi ha paritat perquè som dos dones i dos homes. 

- No, perquè es suposa que tu t’has de ficar a la pell del consumidor i vendre-li el que 

vol veure independentment de que siguis un home o una dona. A més, penso que el 

sexisme a la publicitat depèn més dels ulls de qui la mira. Per exemple als anuncis 

d’Axe qui queda malament són els homes i no les dones ja que se’ls tracta de ximples. 

- No solc anar-hi. 

- Al ser una agència petita treballo en tots els comptes, els quals són de healthcare. Per 

altra banda m’agradaria destacar que quan vaig fer les primeres pràctiques em van 

ficar en un compte d’alimentació on tot eren noies, i a un altre company de classe li 

van donar un compte d’automòbils. No sé quins criteris va seguir l’agència per fer 

aquesta separació ja que a cap dels dos ens coneixien.   

- No sé si són més eficients i sensibles, però segur que manen amb més tacte perquè els 

homes que m’han manat a mi tenien zero tacte. Per altra banda les dones som 

racionals però no sé si més que els homes. 

- No conec a ningú que sigui conscient de que cobra menys pel fet de ser dona, però tinc 

una amiga que, no sé ben bé per què, cobra menys i té més feina que el noi que hi 

havia abans al seu lloc de treball. 

- El primer potser sí que es dóna, però el segon no. 

- No. De totes maneres, crec que avui en dia els homes tenen més credibilitat ja que em 

dóna la sensació de que quan un noi diu una cosa t’ho creus més que si ho diu una 

noia, però no sé molt bé per què. 
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Pita Gan 

- Sí, en el meu cas no hi ha diferència entre sexes. Tots ens portem bé i hi ha bon 

feeling.  

- Al ser una empresa petita, els dos caps, que són homes, fan de directors creatius que 

dirigeixen als dos equips creatius, formats per dues noies i dos nois. 

- Tot i que sempre m’he trobat a més homes que dones treballant en creativitat, el tema 

del sexisme em sona als anys noranta, ara el veig menys, això està canviant. 

- Ens repartim la feina entre tots i presento com la resta dels meus companys. Mai m’he 

sentit discriminada pel fet de ser dona. 

- Ara mateix estic portant una marca de cervesa, una altra de xocolates, una 

universitat... No m’assignen productes massa femenins a excepció d’uns d’un 

laboratori que prefereixen que els porti jo perquè entenc millor del que estic parlant. 

Però mai he notat que sigui un tema de discriminació. 

- Depèn de la dona. Estic d’acord en que hi ha qualitats més femenines que d’altres, 

però en general no crec que es pugui generalitzar. 

- Crec que a nivell de copys o creatius juniors hi ha força similitud. En canvi, hi ha més 

diferències entre els directors creatius ja que les dones són una minoria. A més, els 

directors creatius presents en un jurat són majoritàriament homes. Les dones ens hem 

de donar canya. 

- No, cap dels dos. 

- No, en general no. 

 

 

Dones de 30 a 34 anys 

Iris Alcañiz 

- hi ha dos directors creatius, una directora creativa i un director creatiu executiu. 

- En general em porto millor amb els homes que amb les dones, però a l’hora de 

treballar crec que depèn més de la persona i del compte pel que estiguis treballant que 

del sexe. Personalment no tic cap mena de problema en treballar amb homes o amb 

dones.   

- El nostre departament és bastant mixt. No ha estat sempre així perquè fa un temps jo 

era l’única dona, però ara estem en un moment que hi ha força paritat perquè som 

50% dones i 50% homes, aproximadament. 

- Sí, perquè el fet de que en publicitat hi hagi més homes pensant influeix molt. Hi ha 

vegades que es fan comentaris que em semblen molt desafortunats i els critico, però 
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és curiós que quan em poso a treballar en quelcom una mica més masculí caic en el 

mateix error que cauen ells i em dóna ràbia. Per tant és clar que influeix, perquè al 

treballar amb tants homes arriba un moment que ets una més d’ells. 

De totes maneres tot és molt sexista: la publicitat, el cinema, la televisió... És una cosa 

amb la que estic implicada i de la qual parlo al meu bloc. Penso que el masclisme 

implícit, que és més perillós encara que l’explícit, existeix a tot arreu, està com molt 

arrelat en tots nosaltres incloses les dones i incloses les dones que ens considerem 

més liberals o feministes.  

- Normalment els redactors expliquem la idea independentment de que siguem homes 

o dones. Mai m’he sentit discriminada per aquest fet. 

- Porto molts comptes d’alimentació com llet, cafè, llegums o snacks. És una agència on 

quasi tots els comptes són d’alimentació per tant estan força repartits entre tots 

independentment del sexe, tot i que actualment només hi ha un redactor i la resta 

som redactores. També t’he de dir que quan érem menys redactores que redactors 

s’intentava que els briefings “més femenins” els portessin les dones. 

- Crec que va completament relacionat amb la persona i que hi ha una mica de tot, 

perquè, per exemple, jo sóc molt racional, molt directa i m’agrada “discutir” i 

argumentar, quelcom més concordant amb un caràcter masculí. Tot i que en general 

les dones tenim un punt més dolç que per segons quins comptes és positiu. 

- A BBDO no es dóna. 

- És veritat que el primer principi sí que es sol veure, perquè al departament de comptes 

totes són dones menys un home, i al departament creatiu fins fa poc tots eren homes 

menys jo. 

- No. 

 

Laura Torné 

- La veritat que sempre m’ha donat igual. En el cas de la creativitat treballes més o 

menys a gust depenent de si la teva manera de fer i de pensar s’acobla amb la de la 

teva parella independentment del sexe.  

- Crec que som l’única agència de Barcelona on som més dones, perquè, si no contem 

als dos caps, només hi ha dos homes i la resta som tot dones i som 15 ó 16. És molt 

curiós perquè jo tinc més amics de professió homes que dones, però aquí passa al 

revés. En el sector tenim la fama de que només contractem a dones.  
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Concretament en el departament creatiu som sis persones més el director creatiu 

executiu. Hi ha el David que és el dissenyador, el Toni que és el muntador i dues 

parelles creatives que som dones. 

- No crec que hi hagi anuncis sexistes i no sexistes, tot i que pot haver algun que sigui un 

extrem. Per exemple els anuncis d’Axe són una broma, perquè són anuncis que es 

dirigeixen als homes als quals els hi agrada veure dones i parlar de sexe i per tant els hi 

venen això. Jo per exemple podria fer aquest anunci i no em sentiria malament perquè 

estic fent la meva feina i estic venent el que volen veure. Està clar que sempre des de 

el punt de vista de l’humor. El problema és que hi ha molta gent que dóna masses 

voltes a coses que no les tenen i que no entén que a la publicitat utilitzem l’humor per 

arribar fins a les persones perquè és una manera més amena d’arribar.  

- En les presentacions primer parlen els de comptes, després s’exposa l’estratègia i per 

últim els creatius expliquem el concepte i les peces. En elles mai m’he sentit 

discriminada pel fet de ser dona, però el que em passa és que els clients pensen que 

sóc massa petita perquè creuen que tinc vint i pocs anys quan en tinc 31. Potser si fos 

un noi no m’ho dirien, no ho sé. 

- Porto una empresa del sector energètic, una altra de correcció auditiva, un institut 

químic, una fundació a Moçambic, un festival de música... Aquí no tant, però a d’altres 

agències m’he trobat que productes que podien ser més femenins com compreses o 

sostenidors els hi donaven a homes. 

- Depèn de la persona independentment del sexe. 

- Sí, això és veritat, perquè arriba un moment a la vida en el que quasi totes les dones 

posen a la balança la seva família i els homes no. Per tant si vas més enllà a la teva 

feina també cobres més. 

- No. El que sí que passa és que el departament de comptes és molt femení segurament 

perquè a les dones els hi agrada més tractar amb els clients que els homes, però això 

no vol dir que un home no ho pugui fer. 

- No. A més al món de publicitat la gent és amiga i no és un lloc de treball on tothom 

està callat i va amb vestit. 

 

Neus G. Parrot 

- Penso que depèn totalment de la persona i no del sexe. M’és igual treballar amb dones 

que amb homes, però evidentment que no estaré a gust si l’home té una actitud 

masclista.  
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- En el departament creatiu estem molt igualats però en general és una agència que es 

decanta més cap al costat femení, ja que, per exemple, el cap del departament creatiu, 

el cap de serveis al client i molts directius són dones. 

- No, serien igual de sexistes, perquè el problema és que al final les dones són les més 

sexistes de totes. Està per sota de si la feina la desenvolupen homes o dones, sinó que 

depèn de la mentalitat de la persona. 

- No vaig a moltes, però si ho faig és per explicar la idea. En general el director creatiu és 

el que introdueix les presentacions, després va comptes i després nosaltres. Per altra 

banda, no m’he sentit marginada, però penso que el teu rol en una presentació depèn 

del tipus de client. 

- Porto dues marques de cotxes i una empresa del sector energètic. 

- És l’estereotip de dona que s’està venent ara i penso que els estereotips són molt 

dolents. Sí que és veritat que les dones creatives tenim una manera més estructurada 

d’ordenar les idees i per això tenim aquesta capacitat per argumentar, però crec que 

també és quelcom que es pot adquirir i que depèn de la persona perquè hi ha noies 

que són un desastre i nois que són molt organitzats. 

- A Proximity no es dóna. Jo crec que el sou es pot negociar independentment de que 

siguis home o dona. 

- A Proximity el segon principi no s’aplica. I pel que fa al primer, crec que en aquesta 

agència han intentat trobar la contra perquè són conscients de que això pot passar. 

Per tant, han adjudicat vestits de núvia a un noi i cotxes a una noia, per exemple. 

- A Proximity mai m’he sentit discriminada. A mi el tema del feminisme m’interessa molt 

i ser dona no ha jugat en contra meu. El que sí és veritat és que quan vaig començar en 

aquesta professió em vaig sentir una mica discriminada pel fet de ser una noia jove, és 

a dir, si ets una noia jove et costa més guanyar-te la credibilitat d’un director creatiu 

que si ets un noi jove. 

 

Anònim 1 

- M’és igual, perquè he treballat tant amb nois com amb noies i m’ha anat molt bé.  

- El nombre d’homes és major que el nombre de dones perquè tots els alts càrrecs del 

departament creatiu són homes. 

- Sí que la publicitat és sexista, però al final ens posem en un punt on traiem tot de 

polleguera en comptes de prendre’ns-ho amb humor, perquè si l’anunci d’Axe és 

sexista, el de Marcilla que deia que els homes no podien fer dues coses alhora també 

ho hauria de ser i en canvi amb aquest no es té cap tipus de problema. 
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- Quan he anat, sempre ha estat sense director creatiu i no m’agradaven massa. Sí que 

és veritat que t’aporten coneixements sobre el client, però ho passava molt malament. 

En elles mai m’he sentit marginada. 

- Estic en un compte de cotxes i porto les campanyes de diferents models. 

- Hi ha algunes diferències entre homes i dones, però depèn de la persona. 

- Els que estem en nivells més inferiors no veiem això, però en els alts càrrecs sí que es 

dóna perquè aquests llocs només els ocupen homes. 

- El primer principi es dóna en el departament de comptes perquè totes són dones 

excepte el director que és un home. Però crec que en el departament creatiu en els 

llocs de treballs inferiors la cosa s’ha anat igualant perquè cada vegada som més 

dones. 

- No. 

 

Raquel Acacio 

- Sí, perquè no depèn del sexe sinó de la persona.  

- Sempre hem estat més dones que homes. Actualment les dones serem un 60% del 

total. 

- Per res, perquè sempre he treballar amb més dones que homes i als homes mai els  hi 

he vist un gest sexista. 

- Depèn de l’envergadura de la presentació, ja que les grans presentacions les porten els 

socis que són els directors creatius, en canvi, a les més petites anem tant el director 

d’art com el copy i presentem el que calgui. Per altra banda, mai m’he sentit 

marginada quan s’ha repartir el volum de feina d’una presentació. En aquesta agència 

la batuta sempre l’han portat les dones. 

- Porto comptes d’alimentació infantil, de perfumeria, cavadores per a mineria, etc. Tot i 

que a Paradigma els productes s’assignen segons les capacitats de cadascú i les 

necessitats de l’anunciant. 

- No es pot generalitzar, però sí que estic d’acord, ja que és veritat que les dones 

creatives som més viscerals, més organitzades, li donem moltes més voltes a les 

coses... 

- No. De fet he vist més alts càrrecs femenins que masculins. 

- No. 

- No. En aquesta professió mai m’he sentit discriminada pel fet de ser dona. 
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Homes de 25 a 29 anys 

Jose Hortelano 

- Jo treballo igual, no he tingut cap problema quan he treballat amb dones o amb 

homes.  

- No, perquè hi ha més homes. 

- No ho sé perquè tinc els meus dubtes d’on està el sexisme, si en el missatge o en els 

ulls de qui veu l’anunci, ja que jo m’he trobat moltes dones que els hi agraden els 

anuncis d’Axe i aquests són molt sexistes. 

- En aquesta agència les presentacions les solen fer els directors creatius executius i els 

alts càrrecs. 

- No tinc uns comptes assignats sinó que porto una mica de tot. A més, en aquesta 

agència no es reparteixen els comptes segons el sexe, tot i que a vegades hi ha 

productes molt femenins que s’assignen a les dones. Ara mateix estic amb un banc, 

una cervesa i algunes coses d’un vehicle. 

- Depèn de la persona, però crec que les dones són més simpàtiques, tot i que hi ha 

dones molt dolentes. 

- Crec que és quelcom general en totes les empreses, perquè sempre es parteix de la 

base de que les dones cobren menys. No sé si és pel fet de que els homes són els que 

solen dirigir-les. 

- El primer sí que es dóna perquè el departament de comptes és femení i el 

departament creatiu és masculí. El segon no es produeix. 

- No. 

 

Edu Escudero 

- Actualment hi ha dos directors creatius, una directora creativa i una directora creativa 

executiva. 

- Jo treballo millor amb homes a l’hora de pensar. I també em trobo millor amb 

directors creatius homes perquè les experiències que he tingut amb dones no m’han 

agradat gens, excepte a Proximity que són molt maques. De totes maneres, no 

m’agrada treballar amb homes masclistes. Amb això vull dir que la meva preferència 

no és per sexe sinó per la manera de ser de les persones. 

- En el departament creatiu sí que hi ha paritat, però en l’agència hi ha més dones que 

homes. 

- Jo no crec que la publicitat sigui sexista, però sí que grans companyies utilitzen idees 

molt sexistes. Penso que la publicitat es fa per vendre al públic objectiu i no per 
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canviar rols de la societat. A més, estic convençut de que les dones dels departaments 

de màrqueting que porten productes de neteja no es senten identificades amb el que 

mostra la seva publicitat, però que ho han d’acceptar perquè el seu públic objectiu és 

així.  

- Depèn del projecte. Jo en aquesta agència només vaig a les presentacions d’un client. 

- Productes d’alimentació, d’automoció, energètics, centre d’estudis i vestits de núvia. 

- No estic d’acord perquè depèn de la persona. En general les dones són més 

organitzades però també hi ha homes que són molt metòdics, tot i que jo sóc bastant 

caòtic. 

- Jo crec que en cap agència de Barcelona passa això. 

- Cap dels dos. 

- No. 

 

Guillem Rius 

- Sí. Tot i que, òbviament, hi ha unes bromes i unes connexions entre homes que no es 

donen entre homes i dones. De totes maneres, l’important és que hi hagi una bona 

relació amb la persona i que es treballi bé. 

- No, perquè som deu i només hi ha una dona, la qual és directora creativa. 

- No es pot generalitzar, perquè hi ha dones que fan anuncis molt masculins i al revés. A 

més, hi ha anuncis, com per exemple els d’Axe, que són una exageració i no te’ls pots 

prendre com a sexistes. 

- Jo no faig presentacions. 

- Productes de bellesa i alimentació. De totes maneres, els solen assignar segons la 

manera de fer de la persona i d’allò que el client demani. 

- No es pot generalitzar perquè pot haver-hi dones molt eficients i amb tacte i d’altres 

que no. 

- No. De fet al meu equip som tres homes però la que mana és una dona. 

- El primer principi veig que es dóna en el departament de comptes i en el departament  

creatiu, ja que al primer hi ha moltes dones i al segon, molts homes. De totes maneres, 

això està canviant. 

- No. 

 

Esteve Cardona 

- Sí. M’agrada que hi hagi varietat. A més, les noies cada cop són més masculines i els 

nois, més femenins.  
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- No perquè som nou homes i una dona. 

- En aquest tema crec molt en l’autoregulació personal. Jo sé que hi ha coses que jo no 

utilitzaré, aleshores espero que els altres facin el mateix. De totes maneres, crec que 

més que sexisme o no sexisme, el que hi ha són idees bones i idees dolentes. 

- Presentes el que has fet i intentes convèncer al client. 

- Porto caves, gelats, entre d’altres. 

- No estic gens d’acord ja que no es pot generalitzar perquè cada persona és un món. 

- No. 

- Tot i que està canviant, el primer sí que es dóna perquè el departament de comptes és 

bastant femení i el de creativitat, masculí. En canvi, el segon segur que no es dóna 

perquè jo els dos millors trainings que he tingut han estat noies. 

- No. 

 

Jon Urbina 

- Sí, perquè no depèn del sexe sinó de la persona.  

- Ha anat variant, però ara som el mateix número d’homes que de dones. 

- La publicitat es basa en exemples de la societat, el problema és que la societat va per 

davant d’aquests exemples per això es tendeix al sexisme. De totes maneres, hi ha 

anuncis que no es critiquen però que si es canviessin els rols serien denunciats per 

moltes associacions femenines. 

- No faig presentacions. 

- Porto una marca esportiva. 

- Depèn de la persona, perquè aquí hi ha un director creatiu executiu que té moltíssim 

tacte i està molt pendent de les persones. 

- Tenint en compte el meu cas, això no passa, ja que tinc una companya que és copy i 

vam entrar el mateix dia, tenim les mateixes responsabilitats i cobrem el mateix. 

- No. 

- No. 

 

 

Homes de 30 a 34 anys 

Carles Gómez 

- M’és igual, però he de confessar que les noies tenen una cosa que m’agrada molt: no 

es plantegen la publicitat com una competició. Per exemple amb la noia que vaig tenir 

de dupla hi havia molta qualitat d’equip, no existia gens de competició, ens tractàvem 
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molt bé i es respirava bon ambient de treball, i em va agradar molt. Això no vol dir que 

no hi hagi homes que també siguin així, però hi ha molts que viuen la publicitat com un 

pols i pensen que si dues persones competeixen el producte que sortirà serà millor, i 

això no m’agrada.  

- No, en absolut, perquè ara mateix només hi ha una noia, la qual és directora d’art. 

- No, perquè no depèn de la noia que faci l’anunci sinó de l’anunciant que hi hagi al 

darrere, ja que jo sempre intento evitar això però a vegades m’han estirat cap a l’altra 

banda perquè l’anunciant ho exigia. Potser la pregunta hauria de ser: Creus que si el 

director de màrqueting de l’anunciant fos una dona els missatges no serien tan 

sexistes? 

- Depèn dels projectes i del nivell de lideratge, ja que en els projectes on tinc més 

responsabilitat faig jo la presentació, i en d’altres que tinc menys estic més en segon 

pla i faig alguna intervenció. 

- No tenim uns productes fixos perquè al desaparèixer les duples fixes també es va 

eliminar la idea de que cada parella té els seus clients. De manera que al final jo he 

tocat tots els clients de la casa, com per exemple una marca de cervesa, una altra de 

whisky, botigues esportives, banca, automòbils... 

- L’eficiència depèn de la persona tot i que les noies amb les he treballat ho eren molt. 

El que sí que és veritat és que mai m’he trobat amb dones que “s’apalanquin” i els nois 

sí que ho fem. El que no et sabria dir és si defensen les seves idees de manera més 

racional, però no tinc aquesta impressió. Per altra banda, sí que són més sensibles, 

encara que també hi ha dones molt insensibles. De totes maneres a &Rosàs hi ha 

homes molt sensibles perquè tot i no haver dones som un equip bastant femení. Per 

últim, no sé si manen amb més tacte ja que no he tingut cap superior que hagi estat 

una dona, però podria dir que segurament sí.  

- Jo crec que en aquesta agència si som vint persones hi ha vint sous diferents, i no sé el 

que cobra cadascú. L’únic sou que coneixia era el de la meva parella creativa i 

cobràvem el mateix (ambdós teníem la mateixa responsabilitat i antiguitat). En quant a 

responsabilitats, fora del departament creatiu de &Rosàs, les dues persones que 

mouen els diners són dones. En canvi en el departament creatiu només hi ha una noia i 

no és que estigui per sobre o per sota, està allà. El que sí és veritat és que no he 

conegut direcció creativa en femení. 

- El  primer no sé si es dóna, però penso que hauríem d’assumir que en general hi ha 

coses que les fan millor les dones i d’altres que les fan millor els homes, i això no 
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hauria de perquè ser un problema. Pel que fa al segon principi et dic rotundament que 

no es dóna. 

- No. 

 

Robert Rabanal 

- Depèn completament de la persona. El que sí que és veritat, tot i que pot semblar un 

comentari masclista, és que és més fàcil treballar amb homes, perquè tinc la sensació 

de que potser els homes ens diem les coses tal com són i en canvi amb les dones és 

més difícil saber cap a on volen anar.  

- Hi ha més dones, perquè som tres redactors i tres directors d’art i hi ha dues dones en 

cada posició. 

- Crec que actualment no hi ha anuncis sexistes o millor dit hi ha el mateix número 

d’anuncis masclistes que feministes. I crec que la “gràcia” dels anuncis sexistes està en 

riure’s d’un mateix, és a dir, saber riure’s dels tòpics masclistes i dels tòpics feministes. 

No acabo d’entendre per què si en un anunci d’Axe hi ha tres dones amb roba interior 

que fan veure que estan molt enamorades d’un home lleig perquè s’ha posat Axe, això 

s’hagi de denunciar i s’hagi de treure la campanya publicitària. El que trobo absurd és 

que la gent acabi denunciant una campanya publicitària. Si no t’agrada no compris el 

producte i és la millor denúncia que pots fer. 

- Presento les meves idees i els mitjans que s’han seleccionat per a elles. Però  a 

vegades no puc anar-hi pel volum de treball i els socis les presenten per mi. 

- Porto un llevataques, un club d’automòbils, un banc, una fundació, una fragància 

masculina, una fragància juvenil, una empresa d’escombraries, una empresa 

fotogràfica, entre d’altres. 

- En general les dones són més organitzades, però el fet de ser més eficients i de que 

defensin les seves idees de manera més racional depèn molt de la persona. En canvi, sí 

que estic d’acord en que són més sensibles i manen amb més tacte. 

- La  meva experiència em diu que no, perquè crec que cobro menys que les meves 

companyes i també he tingut directora creativa dona. 

- A nivell creatiu els homes i les dones som iguals, el que sí és veritat és que hi ha 

marques que és més fàcil que les portin dones i d’altres que les portin homes, més que 

res per tot el bagatge que hi ha al darrere. Per exemple, és més fàcil que una dona 

parli de compreses perquè un home no les fa servir. 

- No. El que sí que he pogut sentir és que hi ha certes preferències cap a les idees de les 

dones per part dels caps. 
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Anònim 2 

- M’és indiferent. L’important és portar-se bé i tenir un bon ambient de treball.  

- Som més homes perquè només hi ha dones en els llocs de copy i de director d’art. 

- No estic d’acord ja que els anuncis es basen en insights del teu target. A mi em van 

censurar un anunci perquè el van criticar i jo no em considero un home masclista. Crec 

que hi ha un histerisme innecessari. 

- A DDB no he anat a cap, però en d’altres agències a vegades anava amb el director 

creatiu i d’altres anava sol i el que feia era explicar la idea i parlar amb el client dels 

punts forts i febles. 

- Estic en un compte de cotxes i porto les campanyes de diferents models. 

- Si ens poséssim a generalitzar, es podria dir que sí és així, però hi ha de tot i cada 

persona és  un món, perquè hi ha homes molt sensibles i dones amb molt mal 

caràcter. 

- Crec que això no es dóna. 

- No. 

- No. 

 

Santi García 

- M’és indiferent, no tinc cap problema, és més la persona. Fins fa un any he estat amb 

Clara, la meva dupla, amb la que hem tret tot el treball que hi ha al meu book i ha 

estat increïble, i ara amb el Javi molt bé també. 

- En general hi ha més homes. Aproximadament el 70% som homes i la resta dones. I 

casualment les dones són juniors. 

- Si hi ha més homes proporcionalment hi haurà més possibilitats de caure en allò que 

sigui sexista. De totes maneres, crec que abans de res hauria d’existir el sentit comú.  

Per exemple a Shackleton passem filtres interns per tenir en compte les reaccions 

d’ambdós  sexes abans de treure cap endavant un projecte, ja que demanen l’opinió 

del departament de comptes i de la direcció general les quals són totes dones. S’ha 

donat el cas de marques per a dones on hem fet canvis perquè elles van expressar que 

allò que havíem fet no els hi assentava massa bé tot i que era molt subtil, però els 

homes no havíem pensar en això i havíem caigut en el tòpic. Així doncs, intentem 

parlar-ho entre tots i si algú aixeca la mà li fem cas. 

- Les presentacions comencen amb la part d’estratègia a partir de la qual s’arriba a la 

línia o línies creatives que és on entrem el departament creatiu. Concretament 

presentem i defensem la idea i intentem convèncer al client. 
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- Porto una mica de tot, i curiosament tinc al meu càrrec el compte digital d’una marca 

de compreses. Com es pot veure ens repartim els clients independentment del sexe. A 

més, no tenim uns clients fixos sinó que ens dividim els projectes en base al volum de 

feina que tingui cadascú dels dos equips. Però si per exemple hi ha un producte molt 

concret on algú en sap d’allò doncs ho porta ell.  

- No vull caure en els tòpics, però crec que les dones tenen més tacte i més sensibilitat. 

Penso que és una part associada al propi sexe ja que nosaltres som més bruts i més 

testarruts. En canvi a nivell de pensar i de treure una idea opino que no hi ha 

diferència entre sexes. 

- Segons els últims estudis això és innegable però en totes les professions, quelcom que 

és molt trist. Als departaments creatius de la majora de les agències hi ha més homes 

que dones perquè estem arrossegant encara comportaments antics que deien que 

això és un sector d’homes, per tant, les dones solen tenir càrrecs inferiors. També és 

veritat que per exemple un redactor i una redactora cobren el mateix. Això demostra 

que ara s’estan fent les coses bé amb una nova base i vull pensar que no hi ha 

discriminació de sexe en un mateix càrrec, almenys en aquesta agència no crec que la 

hi hagi. 

- No, aquí no es dóna. Opino que s’ha d’aprofitar el talent de cada persona deixant de 

banda els  sexes. La qüestió és tenir actitud, defensar les idees, creure’t els projectes i 

fer-los teus. 

- No. 

 

Lluis Mata 

- Sí, mai he tingut cap problema. De fet és més la persona que no el sexe. Per exemple, 

al departament creatiu de Saatchi som quatre homes i dues dones i no et trobes 

aquest punt de dir que és molt diferent treballar amb un home o amb una dona.  

- Actualment al departament creatiu som quatre homes (dos directors d’art, un 

dissenyador gràfic i un copy) i dues dones (una directora creativa executiva i una 

directora d’art). 

- Partint de la lògica, segurament si haguessin més dones no hi haurien anuncis tan 

sexistes. Però a vegades també depèn del què busca el client i no sempre el 

departament creatiu té la “culpa” de que un anunci sigui d’una manera o d’una altra. 

De totes maneres ara la gent està més sensibilitzada amb aquest tema i les 

generacions més joves tenim bastant interioritzat el tema de la igualtat. 
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- Normalment les presentacions les fa la directora creativa executiva i a vegades 

l’acompanya aquell que hagi tingut més responsabilitat en la campanya. De totes 

maneres, sí que he anat a presentar quan s’ha tractat d’un client més assentat i m’he 

encarregat de la part creativa. 

- Pel fet de no tenir una dupla fixa tampoc tinc una llista de productes definits. Perquè 

et facis una idea, a Saatchi tenim productes amb i sense prescripció mèdica, i 

productes de gran consum, però també preparem convencions i aportem altres serveis 

més científics. 

- És veritat que en termes generals les dones són més organitzades i més eficients. Pel 

que fa a la resta de coses, he vist dones molt “canyeres” i dones amb molt de tacte i 

amb els homes passa el mateix. Et diria que depèn de les persones, però no sé com 

mullar-me. En el meu cas he tingut més directors creatius dones que homes i m’he 

trobat des de dones que et donen molta llibertat però que no et cuiden i en canvi 

d’altres que cuiden i protegeixen molt el seu equip però que per defensar el seu 

territori davant dels altres departaments són més “canyeres”. 

- Ho desconec, però entenc que en termes generals sí que es pot donar aquest tema pel 

fet de que antigament els departaments creatius eren molt masculins i quan es van 

incorporar les dones només pel fet de ser dones i ser noves m’imagino que va poder 

passar això, però no tinc ni idea. També t’he de dir que en el meu cas m’han manat 

més dones que homes i per tant aquesta discriminació no l’he viscuda. 

- A Saatchi no es donen tot i que hi ha més dones al departament de comptes i més 

homes al departament creatiu. De totes maneres, un director del departament de 

comptes és un home, la directora del departament creatiu és una dona, i la directora 

general i la cap a Barcelona són dones. 

- No. 
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4.2.8. CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR 

 

Dones de 25 a 29 anys 

Alba Jordán 

- No ho sóc i m’ho plantejo ser però no en un futur immediat. 

- Ara mateix és per l’edat. Però suposo que sí tindré en compte la meva professió 

perquè demana moltes hores. 

 

Patri Pérez 

- No ho sóc i tampoc m’ho plantejo. 

- Avui en dia és per un tema d’edat, però el dia que m’ho plantegi segur que hauré de 

tenir en compte la meva professió. 

 

Sara López 

- No ho sóc i ara no m’ho plantejo. 

- No és per la meva professió sinó per un tema d’edat. Però sí que és veritat que el dia 

que m’ho plantegi ser hauré de veure què faig amb la meva professió. 

 

Patricia Andrés 

- No ho vull ser. 

- En general mai he volgut tenir fills, però en part també influeix la meva professió. De 

totes maneres si hagués volgut ser mare ja no m’hagués plantejat tenir aquest treball. 

 

Pita Gan 

- No, de moment no. 

- És veritat que amb el nivell de treball que tenim és molt difícil arribar a casa abans de 

les vuit. Així que has de tenir una mica de recolzament familiar o diners per pagar a 

una cangur. Però també conec a gent que ha decidit tenir fills i han trobat fórmules per 

treballar fins les tres i després des de casa. És més o menys difícil però si és el que vols 

et busques la manera de poder aconseguir-ho. 

 

 

Dones de 30 a 34 anys 

Iris Alcañiz 

- No, de moment. 
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- Si vols prosperar professionalment està clar que tots els afegits que posis a la teva 

vida, ja sigui tenir un fill o voler fer moltes coses fora de la part laboral, et trauran 

temps per dedicar-te a la feina. Però també influeix que a mi els nens no m’agraden i 

que no tinc cap instint maternal, de moment. 

 

Laura Torné 

- No ho sóc però sí que m’ho plantejo ser. 

- Ara mateix és un tema que el tinc molt present, perquè ho vull ser però penso com 

podré cuidar un nen sortint tan tard de treballar. És veritat que tinc a la meva parella, 

però en res tornarà a tenir uns horaris on també sortirà tard, per tant són coses que et 

fan plantejar-te la vida. Sempre penso que podria provar de treballar en un altre lloc 

per tenir més flexibilitat. 

 

Neus G. Parrot 

- No ho sóc i no m’ho plantejo de moment. 

- No és per la meva professió sinó per convicció, perquè no tinc molt clar si vull ser 

mare. Però si em decidís sí que hauria de pensar què fer amb la feina. 

 

Anònim 1 

- Ni ho sóc ni m’ho plantejo. 

- Quan prengui la decisió de ser-ho o no, sens dubte que tindré en compte la meva 

professió. 

 

Raquel Acacio 

- tinc una nena d’un any i mig i estic fent reducció de jornada. 

- Sí, sóc mare. 

- Absolutament perquè és una professió que et fa pensar molt el fàcil o difícil que serà 

ser mare. És més, per poder ser-ho he hagut de demanar la reducció de jornada. 

Tanmateix et dic que si jo estigués en una altra agència on sortís molt tard i tingués un 

sou baix no ho hagués pogut ser. Però a part d’això, també et penses molt quan ser-ho 

ja que entre que estudies una carrera, comences en l’àmbit professional, et vas obrint 

camí, et vas estabilitzant, el teu sou et permet arribar a final de mes, tens una mica 

d’estabilitat, etc., van passant una sèrie d’anys que arriba un moment que veus que si 

vols ser mare no et pots demorar massa.  
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- Gràcies a la reducció de jornada, a la llar d’infants i a tot l’ajut que et pugui venir que 

sempre s’agraeix. Però això en aquesta professió i en qualsevol altra. Nosaltres tenim 

la sort de poder comptar amb les nostres mares, ja que el meu marit ha de viatjar molt 

per feina. 

- Sí, la he hagut de reduït, però no m’han posat massa problema. 

- No perquè crec que he buscat un bon equilibri. En realitat per mi és perfecte el que 

estic fent ara ja que treballo de nou a tres donant el 100% com a professional i per les 

tardes estic amb la meva filla. Per tant, aquesta situació implica que el meu esforç i la 

meva concentració són majors pel fet d’haver de treure el treball en menys hores i fer-

ho el millor possible, ja que ser mare no és excusa perquè deixis de ser una bona 

professional, sinó al contrari perquè realment et poses més les piles. 

- Absolutament. De fet en aquesta agència jo he estat una mica pionera en aquest 

aspecte perquè abans ningú havia tingut reducció de jornada i, per tant, tens por ja 

que no saps el que passarà per molt que la llei t’empari. A més, tens por perquè 

penses que tots aquests anys que has estat lluitant per demostrar el que ets i per fer 

bé el teu treball es poden acabar pel fet de demanar la reducció de jornada per poder 

ser mare. De totes maneres, jo he tingut la sort de que m’han entès perquè ja són 

molts els anys que porto aquí, coneixen com treballo i saben que sóc responsable. 

 

 

Homes de 25 a 29 anys 

Jose Hortelano 

- No sóc pare però sí que m’ho he plantejat ser. 

- Amb el ritme de vida d’aquesta professió és molt difícil ser pare. Conec a gent que l’ha 

deixat per poder estar amb la seva família. 

 

Edu Escudero 

- No ho sóc, però m’agradaria ser-ho. 

- Sí, perquè és un sector que demana moltes hores. Per tant quan ho vulgui ser hauré de 

veure què fer amb el meu treball. 

 

Guillem Rius 

- Sí, soc pare. 

- No, perquè vaig entrant a la meva professió sabent que seria pare. 
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- La veritat que no ho porto massa bé, ja que, en el millor dels casos, quan arribo a casa 

em dóna temps de banyar-lo, posar-li el pijama i ficar-lo al llit. Això vol dir que per les 

tardes una de les dues àvies o una cangur el va a recollir a l’escola bressol, tot i que a 

vegades pot la seva mare i jo vaig alguns divendres. I em sap greu perquè pel matí 

esmorzem, el vesteixo, el porto a l’escola i vinc cap a la feina, i moltes vegades quan 

arribo a casa ja està dormint. A més, hi ha caps de setmana que he de fer hores i això 

em treu encara més temps de poder estar amb ell. 

- No, tot i que m’he trobat amb la situació de que quan el nen està malalt he de buscar a 

algú perquè el vagi a buscar i es quedi amb ell. I és clar, sembla com que jo haig de 

demostrar més perquè porto menys temps, però per altra banda sóc pare que això és 

més de sènior. De totes maneres, en aquesta agència tinc la sort de que hi ha un gran 

respecte per aquest tema. 

- Sí, perquè un nen creix molt de pressa i no et pots perdre cap cosa. 

- Sí, tens por de ser acomiadat per això però també per moltes altres coses. Però per 

sort en aquesta agència hi ha empatia amb aquest tema. 

 

Esteve Cardona 

- No ho sóc, però suposo que algun dia ho seré. 

- No, perquè encara em queda una mica lluny i no m’ho he plantejat. 

 

Jon Urbina 

- No ho sóc i haurà de passar bastant de temps perquè ho sigui. 

- No he pres aquesta decisió tenint en compte particularment la meva professió sinó de 

manera general com un plantejament de vida. 

 

 

Homes de 30 a 34 anys 

Carles Gómez 

- No sóc pare però m’ho he plantejat perquè m’agradaria ser-ho. 

- Per una banda sí perquè jo no vull ser un pare absent i aquesta professió no cuida gens 

la conciliació de la vida familiar i laboral, i és una cosa que em sembla terrible. Però 

també depèn de que la meva parella està vivint a Brussel·les. De totes manes, si ella 

estigués aquí no sé què faria perquè no és fàcil, aquesta feina no està pensada per 

tenir família. 
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Robert Rabanal 

- em preocupa la dificultat per poder compaginar la vida professional i la vida personal 

amb tot l’oci, perquè, per exemple, en l’últim any he anat una vegada al cinema. 

- Sí, sóc pare. 

- La nostra idea va ser pares en un moment en que la professió ens ho permetés per no 

perdre vida laboral versus vida familiar. El que passa és que t’adones que mai trobes el 

moment oportú per ser pare o mare, ja que estàs amb una inestabilitat laboral o amb 

una progressió professional que et sap greu frenar-la o trencar-la. Llavors arriba un 

moment que penses que qualsevol moment és bo i que qualsevol moment és dolent, i 

que és més com t’ho plantegis. 

- Procuro sortir puntual i tal com surto me’n vaig cap a casa. Per poder aconseguir-ho, 

intento ser eficient, expeditiu i presentar les feines el més aviat possible. 

- M’hagués agradat reduir el meu horari però no crec que m’ho permetessin. 

- Sí, molts cops, perquè hi ha dies que potser surto dues hores tard perquè haig de fer 

feina i estic pensant que arribaré a casa i que ja no el veuré, no li podré donar de 

sopar, no podré jugar amb ell, no estaré en el moment del bany... I al final t’adones 

que les campanyes creatives són per un client i que al més següent et demanarà una 

altra, però que en canvi el teu fill creixerà i ja no tornaràs a jugar amb ell com quan 

tenia un any. 

- Sí, de fet és una por que la tenim bastant constantment perquè actualment et 

demanen que dediquis moltes hores inclús més de les establertes. És el peix que es 

mossega la cua, ja que avui dia tens més treball per fer en les mateixes hores, per tant, 

si no dediques més hores la qualitat pot baixar i si això passa et cridaran l’atenció i al 

final hauràs d’invertir més hores. 

 

Anònim 2 

- No ho sóc i actualment tampoc m’ho plantejo. 

- Sí, perquè mentre vulgui seguir treballant en una gran agència no m’ho puc plantejar. I 

el dia que ho vulgui ser hauré de veure si ho puc compaginar amb aquest treball o 

hauré de canviar d’agència o de professió, ja que el dia que sigui pare m’agradaria 

passar temps amb el meu fill. 

 

Santi García 

- No ho sóc però m’ho he plantejat ser en un futur. 
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- Sí, perquè ara l’horari l’intentem complir tot i que de 10 mesos sempre hi ha dos que 

hem d’invertir més hores perquè ens coincideixen coses grans, sobretot abans de 

l’estiu i del Nadal. Però en el fons crec que no hi ha cap problema en ser pare si 

t’organitzes bé i tens un equip molt ordenat on cadascú sap el que ha de fer. 

 

Lluis Mata 

- No sóc pare però m’ho he plantejat perquè tinc 33 anys i parella fa temps i penses en 

això. 

- Penso que quan una parella vol tenir fills valores sobretot el què fa ella i quina és la 

seva situació laboral per tal de si podrà haver-hi una bona conciliació entre la vida 

familiar i laboral. De totes maneres, quan vaig ser freelance sí que vam tenir en 

compte la feina dels dos, però ara que sóc indefinit potser li donem més pes al que fa 

ella. Segurament això continua sent com sempre perquè normalment es pensa una 

mica més en la dona que en l’home quan es vol tenir fills, però crec que s’hauria 

d’equiparar perquè els homes també tenim el dret de poder fer de pares i de poder-

nos partir aquest rol amb les dones d’una manera més equitativa. 
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4.2.9. ABANDONAMENT DE LA PROFESSIÓ 

 

Dones de 25 a 29 anys 

Alba Jordán 

- Porto poc temps i no he tingut temps encara per cansar-me, però alguna vegada m’ho 

he plantejat sobretot pel tema del temps. De totes maneres, ara per ara no la deixaria 

perquè m’agrada, és una professió que enganxa. 

 

Patri Pérez 

- Sí, és quelcom que veus des de que entres ja que la gent sempre té un pla B, aleshores 

comences a pensar quin pots tenir tu. M’he plantejat posar una floristeria però no és 

realista. 

 

Sara López 

- Cíclicament. 

 

Patricia Andrés 

- Sí, sempre ho penso i ara més que mai, ja que m’he acabat adonant que hi ha coses a 

fer més enllà del treball i amb aquesta professió és difícil viure-les. Encara que 

m’agrada el treball potser no val tant la pena perquè has de sacrificar moltes coses per 

fer-ho. Tot i això, la resta de sortides que m’agraden també són artístiques per tant 

estaria en unes condicions semblants. 

 

Pita Gan 

- Hi ha moments que deixaries tot de banda, però en general no perquè és un món on 

t’acabes acostumant i que et dóna coses molt bones. De moment seguirem! 

 

 

Dones de 30 a 34 anys 

Iris Alcañiz 

- Sí, però més per tal i com està el sector que per coses personals. Jo crec que tot  

publicitari en algun moment de la seva vida es planteja deixar-ho perquè t’exigeix 

dedicació i esforç i ara la compensació econòmica no és tan elevada com fa un temps, 

ni el treball que es fa és tan brillant  com el que es feia abans. 
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Laura Torné 

- m’agrada molt el guió, també escric llibres... Potser provaria de treballar a una revista.  

- moltes vegades penso que potser m’hauria de posar a treballar de profe que és el que 

volia ser de petita, però sé que trobaria a faltar aquesta part d’escriure, de pensar, de 

creativitat... Així que estic contenta amb el que tinc. 

- Les vegades que ho he pensat, m’he proposat deixar-ho però buscant una feina dins 

del sector de la comunicació. 

 

Neus G. Parrot 

- Sí, claríssimament, perquè a vegades el procés creatiu em genera molta angoixa i 

també per un tema de perspectives de futur. 

 

Anònim 1 

- Sí, però el que passa és que si ho deixes què faràs perquè sempre has estat fent el 

mateix. 

 

Raquel Acacio 

- Tots els dies se’m passa pel cap perquè és una professió molt exigent on poses molt de 

tu, ja que és un treball on si tu estàs bé o malament es nota. És a dir, és una feina on el 

teu jo personal i el teu jo professional estan molt lligats i hi ha dies que ho deixaries, 

però després quan tot torna a la normalitat continues perquè estàs fent una cosa que 

t’agrada i que gaudeixes. De moment seguirem i el dia de demà ja veurem.  

 

 

Homes de 25 a 29 anys 

Jose Hortelano 

- Totes les setmanes, perquè cadascú tenim el nostre projecte personal. Tot i que en 

publicitat cada dia aprenc coses noves, ho veig com una feina llarga però temporal, sé 

que no és un treball on estaré tota la meva vida.  

 

Edu Escudero 

- Absolutament, cada dia, ahir vaig estar a punt de deixar el món de la publicitat perquè 

estava molt atabalat. Jo crec que tothom que treballa en publicitat pensa en deixar-la 

per guanyar qualitat de vida. L’altra dia estava parlant amb una amiga, que ara està en 

una agència de comunicació, sobre això i em va dir:  “des de que estic fora de la 
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publicitat sóc millor persona i millor novia, perquè puc veure a la meva parella, tinc 

més temps i el treball és més relaxat”. 

 

Guillem Rius 

- Sí, tot i que encara no he arribat al punt  d’estar tan cremat per haver de deixar-la. A 

més tinc molta sort perquè la meva parella és molt comprensiva i no m’he trobat en la 

situació d’haver de deixar la meva professió per pressions familiar. 

 

Esteve Cardona 

- Sí, moltes vegades, però mai ho acabo fent. Tinc una relació destructiva amb la 

publicitat, com aquelles parelles que s’estan tot el dia barallant però no podem deixar 

d’estar junts. 

 

Jon Urbina 

- Una miqueta. El que em dóna por és veure on acaben els publicistes perquè 

desapareixen quan arriben als 40 i 50 anys. 

 

 

Homes de 30 a 34 anys 

Carles Gómez 

- Contínuament. Crec que això ho pensem cada setmana i també és bo que passi. 

Tanmateix suposo que les professions dels meus pares i del meu germà bessó 

m’influencien, ja que ells es dediquen a la medicina i l’educació, per tant, moltes 

vegades em plantejo fer alguna cosa on pogués ajudar una mica més a la societat, 

perquè al final nosaltres ens dediquem a vendre i a que d’altres venguin. 

 

Robert Rabanal 

- És una professió que m’agrada molt, però que et castiga molt. A més veus que la teva 

feina la venen per molts més diners dels que tu reps, llavors arriba un punt que et 

planteges vendre la teva feina individualment. Per tant, m’he plantejat canviar-me de 

professió però no de sector. He pensat passar-me a la realització, a la planificació, etc., 

però mai he considerat deixar el món de la comunicació. 

 

Anònim 2 

- Quasi cada dia. 
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Santi García 

- Per sort arriba un moment que tens més aprenentatge i per tant t’organitzes millor el 

temps i compenses vida amb treball, ja que en el fons això és un treball i crec que has 

de tenir una vida molt rica per tal de que a la teva feina estiguis feliç perquè sinó et 

cremes i d’un dia cap a un altre pots deixar-ho tot. 

- He tingut pensaments de com seria la meva vida en un altre treball, però mai han estat 

tan forts com per motivar-me a anar-me’n. Jo estic content, m’agrada el que faig i crec 

que encara tinc metxa per poder fer-ho un temps més, no sé quant, però de moment 

seguiré. 

 

Lluis Mata 

- Sí, hi ha moments que m’ho he plantejat, però també depèn del lloc on estiguis 

treballant, perquè jo ara a Saatchi estic bé i no penso tant en això. És veritat que els 

que ens dediquem a la creativitat ho fem perquè ens agrada la nostra feina tot i els 

horaris, els sous, etc. I si en un lloc estàs bé sempre tens la por de si trobaràs quelcom 

semblant si canvies. També penso que això passa en moltes professions però potser en 

la publicitat un pèl abans. 
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4.3. SUBAPARTATS DE LES ÀREES TEMÀTIQUES 

 

4.3.1. RAONS PER ESCOLLIR LA PROFESSIÓ 

 

EDAT NOM LI AGRADA ESCRIURE 
LI AGRADA LA 

CREATIVITAT/PUBLICITAT 
PER NOTA 

NO HA ESTUDIAT 
PUBLICITAT 

Dones de 25 a 29 anys 

 

Alba Jordán - Quan vaig acabar el batxillerat vaig 
parar atenció al ventall de coses 
que se’m donaven bé. En el meu 
cas m’agradava pensar i escriure i 
em vaig llançar a la piscina. Al final 
va ser una bona elecció. 

   

Patri Pérez  - Perquè sabia que volia ser 
creativa i m’agradava molt el 
tema de la publicitat.  

  

Sara López  - Perquè m’agradava veure els 
anuncis per la televisió i el 
món de la publicitat.  

  

Patricia Andrés  - Anava a fer dret encara que 
m’agradava el tema creatiu, 
l’art, la publicitat –tenia la 
paret de la meva habitació 
plena d’anuncis-. Però dues 
setmanes abans de fer la 
inscripció una amiga em va 
dir que per què no feia 
publicitat –no sabia que 
existia la carrera- i li vaig fer 
cas perquè  m’agradava la 
part creativa tot i que no 
tenia molta idea del que 
m’anava a trobar. 

  

Pita Gan - Vaig estudiar publicitat perquè 
m’agrada escriure. A més, és un 
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treball on cada dia és diferent i no 
portes un ritme monòton d’oficina. 

Dones de 30 a 34 anys 

 

Iris Alcañiz   - Vaig estudiar 
Publicitat una mica 
de rebot perquè les 
meves primeres 
opcions eren 
Comunicació 
Audiovisual i 
Periodisme, però la 
nota de tall a 
València (d’on sóc) 
era molt alta, 
mentre que la de 
Publicitat no tant. 
Així que vaig entrar 
en Publicitat amb la 
idea de després 
canviar al segon 
cicle de 
Comunicació 
Audiovisual o 
Periodisme, però al 
final no em vaig 
canviar i vaig acabar 
Publicitat. 

 

Laura Torné    - No vaig estudiar 
Publicitat sinó 
Comunicació 
Audiovisual, tot i que 
volia ser periodista 
perquè des de petita 
m’agradava escriure. 
Però durant els dos 
primers anys de la 
carrera (comuns a 
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Periodisme, Publicitat i 
Comunicació 
Audiovisual) vaig veure 
que periodisme no 
m’agradava res perquè 
havia de ser objectiva i 
a mi m’agradava crear 
històries. Tot i això, 
durant aquest temps 
em vaig sentir atreta pel 
món audiovisual i 
finalment em vaig 
especialitzar en guió. 
Quan vaig acabar la 
carrera vaig fer 
pràctiques a TV3 de 
redactora però també 
em vaig buscar 
pràctiques de publicitat 
pel meu compte perquè 
volia saber què era ser 
copy i em va agradar. 
Em vaig posar a buscar 
feina i vaig trobar de 
publicitat. 

Neus G. Parrot  - Per casualitat perquè anava a 
fer Veterinària però vaig 
veure que no era per mi. 
Quan la vaig triar no vaig ser 
gaire conscient, sinó que la 
vaig agafar perquè 
m’encaixava ja que sempre 
m’han agradat les coses 
creatives. 

  

Anònim 1 - Va ser una mica casual, perquè 
m’agradava escriure però no hi 
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havia cap carrera d’escriptor. 
Aleshores em van recomanar 
estudiar publicitat perquè era el 
boom i deien que es guanyaven 
molts diners. 

Raquel Acacio  - Des de molt joveneta 
m’agradava la creativitat, la 
imaginació, la invenció... 
Quan vaig buscar què fer i 
vaig trobar la carrera de 
Publicitat, ràpidament vaig 
tenir molt clar que la faria i 
que em decantaria per la part 
de la creativitat. 

  

Homes de 25 a 29 anys 

 

Jose Hortelano - Perquè m’agrada escriure i la 
publicitat és la manera de que et 
paguin per escriure. 

   

Edu Escudero  - Jo ben bé no vaig estudiar 
Publicitat perquè vaig poder 
agafar assignatures de 
Comunicació Audiovisual. Així 
doncs, em vaig llicenciar en 
Publicitat però el 30% dels 
crèdits eren de Comunicació 
Audiovisual, ja que a mi 
m’interessava més la part 
audiovisual que la creativa.  
Tot i això, dins de la publicitat 
m’agradava la creativitat. 

  

Guillem Rius  - M’atreia la seva vessant 
creativa i la possibilitat de 
tenir els recursos per poder 
plasmar les meves idees. A 
més em motivava molt poder 
fer anuncis de BMW. 
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Esteve Cardona  - Per fer anuncis d’Audi i 
perquè no és una professió 
on tots els dies fas el mateix. 

  

Jon Urbina  - Va ser una mica de rebot 
perquè vaig fer el batxillerat 
tecnològic i vaig començar 
una enginyeria, però no em 
va agradar i la vaig deixar. 
Vaig fer d’altres coses i als 24 
anys em  vaig posar a 
estudiar Publicitat, ja que em 
vaig adonar que el meu 
hobby es podia convertir en 
la meva professió. 

  

Homes de 30 a 34 anys 

 

Carles Gómez  - Des de finals de la secundària 
tenia molt clar que volia fer 
comunicació, però dins de la 
comunicació volia aprendre 
una cosa més creativa més 
enllà del periodisme. De 
totes maneres vaig estudiar 
les dues carreres, però al 
final vaig escollir dedicar-me 
a la publicitat perquè tinc la 
sensació de que el periodista 
informa i el publicitari 
comunica, encara que sigui 
una comunicació comercial. 
A més, vaig pensar que com a 
feina era més entretinguda i 
no era lineal, repetitiva ni 
rutinària. 

  

Robert Rabanal  - Perquè m’agradaven els 
mons del cinema, la 
producció audiovisual i la 
creativitat. A més, era una 

- Tanmateix va ser 
una mica per 
descarti, ja que vaig 
començar a 
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carrera que tenia un punt de 
vista artístic sense haver de 
ser un artista, i això 
m’agradava. 

descartar les que no 
m’acabaven 
d’agradar i em vaig 
quedar amb aquesta 
i comunicació 
audiovisual, per la 
qual demanaven 
moltíssima més 
nota, així que vaig 
escollir publicitat. 

Anònim 2  - Jo volia estudiar Ciències 
Polítiques però al final em 
vaig matricular en 
Periodisme i en el segon any 
em vaig canviar a Publicitat 
perquè els meus amics 
havien agafat aquesta 
vessant, i vaig pensar que la 
creativitat no estava 
malament.   

  

Santi García  - És una carrera una mica 
llaminera que et permet 
treure tot el que ets i tot el 
que t’agrada i poder-s’ho 
ensenyar al món. 

  

Lluís Mata  - A mi em va moure més la 
vessant creativa que no el 
punt comercial que té la 
publicitat, ja que el que 
m’interessa especialment és 
la part de buscar solucions 
creatives a un repte de 
comunicació.  
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4.3.2. ELECCIÓ DEL ROL PROFESSIONAL 

 

EDAT NOM VOLIA SER COPY NO HO TENIA CLAR NO VA COMENÇAR DE COPY 

Dones de 25 a 29 anys 

 

Alba Jordán - Tot i que m’agrada fer coses d’art, 
prefereixo ser copy perquè m’agrada i 
perquè tinc més criteri. De totes 
maneres, algun dia m’agradaria ser 
directora creativa. 

  

Patri Pérez  - A mi el que m’agrada és la creativitat així 
que em donava una mica igual ser 
directora d’art o copy, tot i que preferia 
ser directora d’art, però al final vaig 
acabar sent copy.   

 

Sara López  - Quan estava estudiant tenia molt clar que 
m’agradava la creativitat però no sabia 
molt bé què fer, tot i que m’agrada 
dibuixar i per això pensava que seria millor 
ser directora d’art. Però quan vaig fer les 
pràctiques vaig entrar de copy i aquí estic. 
I ara no canviaria, m’agrada més  ser copy. 

 

Patricia Andrés   - Tot i que jo vaig entrar per fer 
de directora d’art, les coses 
que m’anaven donant eren 
més de copy i allà vaig veure 
que se’m donava millor 
aquest rol. 

- No, jo volia ser directora d’art, 
però pels estudis que tinc 
estic millor qualificada per ser 
copy. Tot i això, aspiro a 
aprendre noves coses i a 
algun dia ser directora d’art. 

Pita Gan - Sí des d’un principi ho tenia molt clar 
perquè m’agrada escriure. Tot i que 
alguna vegada he pensat en ser directora 
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creativa, el fet de no estar tant en 
contacte amb els textos em dóna una 
mica de ràbia, prefereixo escriure. 

Dones de 30 a 34 anys 

 

Iris Alcañiz  - No, jo al principi pensava que em 
decantaria més per la part de les Relacions 
Públiques i els gabinets de premsa pel fet 
de que m’agrada escriure. Però la meva 
mare em va dir “quan comencis la carrera 
t’agradarà més la part creativa” i 
efectivament va ser així, tot i que el primer 
any em va atreure més la part d’estratègia 
i planificació, però al poc temps vaig veure 
que el que realment m’agradava era la 
part creativa. 

 

Laura Torné - Dins del món de la publicitat no aspiro a 
ocupar un altre lloc, però dins del món 
de la comunicació sí que voldria provar 
perquè a mi m’agrada molt el guió, 
també escric llibres... Potser provaria de 
treballar a una revista. 

  

Neus G. Parrot   - Abans de ser copy vaig passar 
per comptes. A més, penso 
que abans de ser director 
creatiu és molt necessari 
haver estat copy. 

Anònim 1 - Sempre he tingut clar que volia estar en 
el departament creatiu i que volia ser 
copy. 

 - Vaig començar en comptes 
perquè tenia un book molt 
petit degut a que a la 
Universitat de Navarra només 
vaig tenir una assignatura de 
creativitat. 

Raquel Acacio - Sí, des d’un principi ho vaig tenir molt 
clar. De totes maneres, durant la carrera 
vaig veure que la part d’art també 
m’agradava però se’m donava millor 
escriure que dissenyar. A més, penso que 
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per ser director d’art necessites estudiar 
Disseny o Belles Arts perquè amb la 
carrera de Publicitat tindràs mancances 
per desenvolupar aquesta feina. 

Homes de 25 a 29 anys 

 

Jose Hortelano - Sí, ho tenia molt clar perquè sempre 
m’ha agradat escriure. Així que sinó fos 
copy em dedicaria a una altra cosa 
relacionada amb escriure. A més, penso 
que no seria bo com a director d’art. 

  

Edu Escudero  - Jo tenia clar que volia ser creatiu i no va 
ser fins a les pràctiques que vaig descobrir 
que també  hi havia el rol de copy, el qual 
és molt més que ser creatiu. Vaig veure 
que m’agradava molt i que se’m donava 
més o menys bé, i vaig tirar per aquest 
camí.  

 

Guillem Rius - Sí, ho tenia molt clar.    

Esteve Cardona - Sí, sempre m’ha agradat escriure.    

Jon Urbina  - Fins a segon o tercer de carrera tenia 
dubtes entre ser director d’art o copy. 
Però actualment, i gràcies a les pràctiques 
que vaig fer de copy, tinc molt clar que vull 
ser redactor. 

 

Homes de 30 a 34 anys 

 

Carles Gómez - El que sempre tenia clar és que em volia 
dedicar a la part creativa, perquè la part 
estratègica em sembla més avorrida, tot i 
que ara no ho veig així ja que penso que 
ambdós terrenys van molt de la mà. Una 
de les coses que van influir per tal de que 
fos redactor va ser que em faltaven 
competències en art, en el sentit de que 
la majoria de directors d’arts són 
persones que venen del disseny o de les 
belles arts i que poden treballar molt bé 
el disseny, i jo això no ho tenia. Així que 
com no se’m donava malament escriure, 
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vaig decidir ser copy.  

Robert Rabanal   - No. De fet a Tapsa vaig entrar 
com a director d’art i el meu 
amic com a copy –vam entrar 
com una dupla-, però al cap 
de quatre dies vam veure que 
ell feia més de director d’art i 
jo més de copy, i des de 
llavors cadascú som això.  

Anònim 2   - A la primera agència que vaig 
estar vaig fer de director d’art 
perquè volia fer dupla amb 
una persona concreta la qual 
era copy, però al cap d’uns 
dies el director creatiu 
executiu em va dir que provés 
ser copy perquè no se’m 
donava massa bé ser director 
d’art, i així vaig fer. I ara sóc 
més feliç sent copy així que no 
em tornaria a canviar. 

Santi García - Tot i que és molt trist dir-ho, quan vam 
sortir de la carrera no sabíem  ni que 
existien rols. Per tant, si no t’has dedicat 
al disseny o t’has cultivat en el món de 
l’art i l’estètica o tens una cultura visual 
que al final és clau per un director d’art, 
no et queda un altre remei que ser copy. 
Això no vol dir que el meu treball no 
m’agradi perquè gaudeixo escrivint i 
pensant, però també m’interessa molt el 
món de la direcció d’art. Així que sí, vaig 
escollir ser copy. 

  

Lluís Mata - Sí, des d’un principi ho tenia clar perquè 
a mi m’interessava el tema de la 
conceptualització d’idees i escriure. Tot i 
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que la part de disseny no em 
desagradava, però per dedicar-te a això 
has de tenir alguna altra formació ja que 
la carrera de publicitat pot ser un 
complement però necessites quelcom 
més. El que tenia clar és que no em veia 
a comptes ni boig. 
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4.3.3. TRAJECTÒRIA CREATIVA 

 

EDAT NOM ANYS DE PROFESSIÓ INICIS VALORACIÓ RENÚNCIES 

Dones de 25 a 29 anys 

 

Alba Jordán - Porto 2 anys més o 
menys. 

- Vaig fer pràctiques i 
després vaig començar a 
DobleYou. 

- Amb molts alts i baixos 
emocionals. 

- No pensava que hagués de 
treballar tantes hores. 

 

- Sí, perquè per fer allò 
que m’agrada he hagut 
de posar en una balança 
el temps i els diners i 
renunciar a ells per fer 
el que volia. 

Patri Pérez - Porto quasi 2 anys. 
 

- Vaig venir a DDB 
demanant pràctiques i no 
les vaig aconseguir, però 
al cap d’uns dies em van 
trucar, vaig fer una 
entrevista per fer de copy 
i em van contractar. 

 

- Pel poc temps que porto, m’ha 
anat bastant bé i he treballat 
molt. 

- Quan estava estudiant pensava 
que seria molt més fàcil entrar 
en una agència. I una vegada he 
estat dins, esperava fer més 
creativitat i que no em posessin 
tants impediments per fer les 
coses. 

- Sí. 
 

Sara López - Segons el meu LinkedIn, 4 
anys i 5 mesos. 

 

- A través de pràctiques de 
la universitat. I aquí 
continuo. 

 

- Al principi vaig aprendre molt i 
també he tingut alts i baixos. 

- A la universitat ens van ensenyar 
que hi havia moltes fases molt 
ben planificades i amb uns 
timings marcats, però realment 
no és així ja que no hi ha uns 
processos tan definits i els 
timings són molt més curts. 

- Sí, perquè hi ha 
contractes precaris. 

 

Patricia Andrés - Aproximadament uns 2 
anys. 

 

- El meu primer treball van 
ser pràctiques que me les 
va proporcionar la 
universitat. Després vaig 
fer pràctiques a 
Bubblegum i al cap d’unes 
setmanes em van 

- He après moltes coses però 
també m’he cremat una mica. 

- No, perquè quan vaig començar 
a treballar vaig veure que no era 
com ens ho havien explicat a la 
universitat. A més, no pensava 
que trobar treball de creatiu fos 

- Sí perquè treballes més 
hores de les que posa al 
teu contracte, el que 
suposa que cotitzes 
menys del que realment 
treballes, però 
actualment has de dir sí 
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contractar. tan difícil. a tot. 

Pita Gan - Porto 10 anys. Vaig 
començar molt jove amb 
només 19 anys. 

 

- Vaig entrar de pràctiques 
a una agència on treballa 
un amic meu, la qual 
estava buscant a algú per 
desenvolupar les tasques 
de copy. Una vegada van 
passar els tres mesos de 
pràctiques vaig continuar 
a l’agència amb un nou 
contracte. Després vaig 
estar en dues agències 
més i vaig arribar a Smäll. 

- Ha anat bé. Penso que ha estat 
bastant normal. 

- Quan t’endinses en el món 
laboral hi ha coses que són 
diferents a la universitat ja que 
allà tot és més teòric. Tanmateix, 
en una agència els temps, la 
pressió, els clients són més 
tancats i és difícil poder aplicar 
les teories que vas aprendre 
durant la carrera. 

- Sí, principalment al 
temps. 

 

Dones de 30 a 34 anys 

 

Iris Alcañiz - 4 anys. 
 

- Aquest va ser el meu 
primer treball. Vaig entrar 
a fer les pràctiques i als 
tres mesos em van 
contractar i aquí estic. 

 

- D’una manera molt positiva 
perquè de seguida vaig portar 
projectes importants. A més en 
els dos últims anys he començat 
a portar comptes pràcticament 
sola amb només la supervisió 
molt per sobre del director 
creatiu, vaig a rodatges, faig 
viatges... Per tant, crec que s’ha 
confiat molt en mi i que jo he 
respost bé. Així que ha estat 
positiva tot i que ara la situació 
és complicada, però al cap i a la 
fi tot és aprenentatge. 

- No, no té res a veure amb el que 
t’expliquen a la carrera, sobretot 
als últims anys, perquè tots 
pensem que als departaments 
creatius tothom s’ho passa molt 
bé i que la gent és tractada  com  
si fossin “déus”, i això no és així. 
Per tant en una agència tot és 
bastant més realista del que et 

- Que jo sàpiga no, però 
també al ser el meu 
primer treball no puc 
comparar experiències. 
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conten. 

Laura Torné - 9 anys. 
 

- Quan vaig acabar la 
carrera em vaig buscar 
pràctiques de publicitat 
pel meu compte i vaig 
estar a DoubleYou. 
Després em vaig posar a 
buscar feina i vaig entrar a 
Villarrosas. I ara estic aquí. 

 

- És molt dura ja que el 80% és 
feina i la resta vida personal. 
Personalment, no sabia que la 
publicitat era això, però també 
segueixo perquè m’agrada. 

- Realment no tenia ni idea de 
com seria perquè jo no havia fet 
publicitat a la carrera. Sí que 
sabia que el món de la 
comunicació és dur perquè, per 
exemple, si estàs de guionista a 
la tele també treballes moltes 
hores, has de fer el que et 
demanen uns altres... És 
totalment diferent a si escrius els 
teus propis llibres. 

- Sí, perquè sempre saps 
quan entres però mai 
quan surts i moltes 
vegades has de desfer 
els plans que tenies. A 
més, et vas a casa 
pensat i menjant-te el 
cap ja que és un treball 
que no acaba quan 
surts de la feina. 

 

Neus G. Parrot - 8 anys. 
 

- El meu primer treball van 
ser pràctiques. Després 
vaig entrar en una agència 
on vaig estar un mes de 
proves i a partir d’allà 
m’he anat movent. 

 

- Bonica però amb molta exigència 
de temps que te’l treus de la 
teva vida personal. 

- Quan vaig entrar en una agència 
la meva visió sobre la publicitat 
va canviar molt, perquè no té res 
a veure amb el que t’expliquen 
des de fora ja que realment la 
creativitat tira molt de mètode. 

- Sí, perquè el meu 
primer treball el vaig 
agafar perquè 
m’interessava però no 
vaig cobrar. Penso que 
és una feina on al final 
cobrar bé és molt difícil. 

 

Anònim 1 - 8 anys més o menys. 
 

- Vaig començar de 
pràctiques en comptes 
perquè tenia un book 
molt petit degut a que a la 
Universitat de Navarra 
només vaig tenir una 
assignatura de creativitat. 
Però vaig parlar amb un 
director creatiu i em van 
donar l’oportunitat de ser 

- Estic contenta però m’hagués 
agradat treballar per més clients. 

- Quan jo vaig estudiar publicitat 
era una de les carreres més 
divertides i sortíem amb la  
mentalitat de que ens anava a 
anar bé, però amb la crisi s’ha 
torçat una mica. 

- Sí, perquè el sou que 
reps i el temps que 
dediques no van 
relacionats. 
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copy junior. I al cap d’uns 
anys vaig venir a DDB. 

Raquel Acacio - Porto prop de 11 anys. 
 

- Quan em vaig llicenciar, 
vaig buscar feina per 
diferents agències de les 
quals tenia referències i 
vaig enviar currículums. 
Em van trucar d’una on 
vaig fer una entrevista 
però no em van agafar. 
Però al cap de dues 
setmanes em van trucar 
d’una altra agència que 
també era del grup BBDO, 
ja que el director creatiu 
d’on havia fet la primera 
entrevista els hi va passar 
el meu contacte. Vaig 
entrar allà on vaig estar 
dos anys i després vaig 
venir a Paradigma. 

- Els inicis van ser durs però molt 
enriquidors. A més, amb el 
temps la situació ha anat 
millorant. 

- Els inicis sí que van ser com me’ls 
imaginava, tot i que aquesta 
professió sembla més cridanera 
del que és. 

 

- Als inicis sí, ja que en 
aquesta professió els 
juniors estan molt mal 
valorats. 

 

Homes de 25 a 29 anys 

 

Jose Hortelano - Porto 6 ó 7 anys. 
 

- Van ser unes pràctiques 
de copy proporcionades 
per la Universitat de 
València. Després vaig 
venir a S,C,P,F gràcies al 
Tour del Club de Creatius. 

 

- Es caracteritza per la varietat 
perquè un dia estàs fent una 
cosa i al dia següent una altra 
molt diferent. 

- Com no tenia unes expectatives 
molt altres, no m’he portat cap 
desil·lusió. 

- Sí, perquè sé que si 
estigués en una altra 
agència cobraria més 
diners, però també vull 
estar aquí per poder 
treballar amb clients 
grans. És a dir, ara 
prefereixo guanyar 
molta experiència abans 
que més diners.  

Edu Escudero - Porto 5 anys. 
 

- Vaig ser una mica 
estratega perquè a la 
Pompeu noves van oferir 
una plaça de copy a 
Pavlov per fer pràctiques i 

- És una feina molt maca perquè 
coneixes a gent interessant, però 
és un treball que desgasta molt. 

- La primera vegada que vaig estar 
en una agència vaig al·lucinar pel 

- Sí, ja que crec que és 
molt complicat cobrar 
bé en aquesta 
professió. 
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molta gent la volia i, tot i 
que tenia bones notes, no 
em vaig voler arriscar a no 
entrar. Aleshores em vaig 
assabentar que el director 
creatiu executiu i 
propietari de Pavlov 
sempre estava al jurat 
dels Premis Drac Novell, 
per tant, vaig pensar que 
estaria molt bé guanyar 
molts premis en aquest 
concurs i així fer-me la 
meva carta de 
presentació. Pot semblar 
una tonteria, però va 
coincidir que l’any que 
estava buscant pràctiques 
vaig guanyar molts premis 
i en l’entrega d’aquests 
vaig parlar amb ell i li vaig 
dir que li enviaria el meu 
currículum. Ell em va 
preguntar que com em 
deia i al dia següent em 
van trucar de la 
universitat per fer una 
entrevista a Pavlov i vaig 
estar dos anys allà. 
Després vaig estar a dues 
agències més fins arribar a 
Proximity.  

tipus de treball que es fa, per les 
hores que s’inverteixen i per les 
relacions que s’estableixen. Jo 
realment m’esperava que fos 
molt millor del que és, ja que la 
part bonica de a professió es 
queda desdibuixada pel fet de 
que has de fer moltes hores, per 
la pressió. 

 

Guillem Rius - 2 anys. 
 

- El director creatiu d’on 
vaig fer les pràctiques em 
va recomanar a diferents 
persones. Vaig venir a JWT 

- És incipient perquè encara em 
queda molt per aprendre. Però 
es podria dir que ha estat una 
muntanya russa. 

- Sí. Actualment es juga 
molt amb la llei de 
l’oferta i la demanda ja 
que hi ha molta 
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i va haver-hi sort. 
 

- Sí, tot i que en un principi 
t’esperes fer coses més 
atraients. 

demanda i molt poca 
oferta. 

 

Esteve Cardona - 7 anys. 
 

- Vaig fer pràctiques a JWT i 
vaig tenir la sort de que 
quan les vaig acabar van 
marxar dues persones i 
em vaig quedar fins avui. 

- Sense presa  però sense pausa. 
- Sí, tenia molt clar que sortiria 

tard, que no tindria temps, que 
em posaria de mala llet... 

- Sí, tant pel que fa al 
temps com als diners. 

 

Jon Urbina - Porto 15 mesos. 
 

- Vaig fer pràctiques gràcies 
a Complot i després vaig 
entrar a DoubleYou. 

 

- Molt treball i de tant en tant 
petites recompenses. 

- En general sí és com me 
l’esperava, però hi ha detalls que 
són diferents, com per exemple, 
el tema d’hores, de briefings... 

- Sí, començant pel fet de 
que jo sóc del País Basc 
i allà tenia una feina on 
guanyava més diners, 
però vaig venir aquí 
perquè m’agrada més 
això. 

Homes de 30 a 34 anys 

 

Carles Gómez - 3 anys i mig. 
 

- El meu primer treball va 
ser aquest. Quan em 
quedaven poques 
assignatures per acabar, 
vaig enviar diferents 
correus per donar-me a 
conèixer i vaig fer 
diferents entrevistes, una 
de les quals va ser aquí. 
Els hi vaig agradar, em van 
tenir tres mesos de proves 
i després em van 
contractar. 

 

- Ara mateix creixent perquè 
porto relativament poc temps i 
és veritat que durant els anys he 
anat tirant bastant cap amunt en 
tots els sentits: en les coses que 
he après, en la responsabilitat 
que m’han donat... 

- A nivell de processos de treballes 
o d’horaris sí que és com me 
l’esperava. En canvi, m’ha 
sorprès el factor humà de la 
professió, ja que m’esperava un 
món una miqueta més frívol i 
més deshumanitzat, el que em 
feia una mica de por, però en 
realitat no és així. Veus gent 
molt apassionada per la seva 
feina que li encanta fer 
publicitat. 

- No. 
 

Robert Rabanal - Aproximadament 11 anys. 
 

- A tercer vaig fer unes 
pràctiques de les quals 

- Pas a pas, lentament, però sense 
mai tirar enrere. És a dir, sempre 

- Sí, perquè per poder 
evolucionar em vaig 
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ens va informar un 
professor, Mariano 
Castellblanque. 
Posteriorment amb un 
amic ens vam presentar al 
Drac Novell i vam guanyar 
molts premis gràcies als 
quals vam aconseguir 
contactes i vam fer unes 
pràctiques a Tapsa. Des de 
llavors fins aquí he estat a 
diverses agències. 

ha estat una progressió molt 
lenta però molt sòlida. 

- No. Pensava que el món 
professional no estaria tan 
explotat, que no seria tan 
sacrificat i que et donaria més 
plaer. Al principi ho veus com 
més inassolible i després quan 
estàs a la professió t’adones que 
no, que no té cap secret i que 
fins i tot arriba un punt que pot 
ser avorrida. 

canviar d’agència i va 
ser en plena crisi. 

 

Anònim 2 - 7 anys més o menys. 
 

- Vaig estar de pràctiques a 
una agència de mitjans de 
Sevilla, les quals me les va 
proporcionar la 
universitat. Després a 
Argentina vaig fer unes 
altres pràctiques i amb el 
book que vaig fer allà vaig 
entrar a treballar en una 
agència a Barcelona. 
Posteriorment vaig passar 
per diverses agències fins 
arribar a DDB. 

- La meva carrera laboral està 
plena d’alts i baixos. A més, he 
anat millorant i evolucionant 
lentament. 

- El primer any que vaig treballar 
sí que era com me l’esperava 
perquè va ser l’últim any abans 
de començar la crisi, però 
després tot va canviar i ara no és 
com me l’imaginava. 

- Totalment, tant pel que 
fa al temps com als 
diners. 

 

Santi García - Quasi 7 anys. 
 

- Va sorgir del màster de 
Branding d’Elisava. 
Mentre estava allà em 
vaig crear un petit book 
amb algunes peces de 
Complot i algú d’Elisava 
em va recomanar a JWT i 
vaig entrar allà. Després el 
director creatiu de JWT 
em va recomanar a 
Shackleton i vaig venir 

- Faria un balanç positiu. És un 
treball bonic i gratificant sempre 
i quan tu mateix et sàpigues 
posar el límit, perquè és una 
feina de moltes hores i has de 
saber quan parar. 

- A la universitat del País Basc la 
carrera està molt enfocada a les 
relacions públiques i estàvem 
força perduts en el tema creatiu. 
En canvi aquí una vegada vaig 

- Els dos primers anys van 
ser molt durs ja que em 
passava moltes hores 
treballant i era més 
difícil conjugar la vida 
familiar i la parella amb 
la feina. Però penso que 
és una cosa que has 
d’aprofitar quan 
comences per aprendre 
i poder fer-te un bon 
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aquí. Bàsicament ha estat 
a través de contactes. 

 

entrar al món i vaig conèixer a 
gent que treballava a d’altres 
agències vaig veure que era més 
com m’ho esperava. 

- Els dos primers anys van ser molt 
durs ja que em passava moltes 
hores treballant i era més difícil 
conjugar la vida familiar i la 
parella amb la feina. Però penso 
que és una cosa que has 
d’aprofitar quan comences per 
aprendre i poder fer-te un bon 
book i així establir-te a la 
professió, ja que el difícil és 
entrar però una vegada que 
estàs dins si tens actitud i talent 
vas creixent. 

 

book i així establir-te a 
la professió, ja que el 
difícil és entrar però 
una vegada que estàs 
dins si tens actitud i 
talent vas creixent. Per 
sort arriba un moment 
que tens més 
aprenentatge i per tant 
t’organitzes millor el 
temps i compenses vida 
amb treball, ja que en el 
fons això és un treball i 
crec que has de tenir 
una vida molt rica per 
tal de que a la teva 
feina estiguis feliç 
perquè sinó et cremes i 
d’un dia cap a un altre 
pots deixar-ho tot. 

Lluís Mata - Porto 9 anys, vaig 
començar al 2005. 

 

- Quan vaig acabar la 
carrera vaig veure un 
anunci d’InfoJobs –tot i 
que no és el més sovint en 
aquesta professió, ja que 
normalment vas a les 
agències amb el teu book- 
i vaig començar a treballar 
en una agència petita. 
Però abans vaig estar de 
pràctiques a McCann, les 
quals me les va 
proporcionar la 
universitat. Fins arribar a 
Saatchi he passat per 
diferents agències i fins i 

- Des de el punt de vista del 
sector, una mica boja perquè 
quan jo vaig començar va ser 
quan la publicitat va entrar en 
decaiguda, no tant per la crisi en 
general sinó pel canvi dins del 
sector, ja que l’agència va deixar 
de ser el guru, l’anunciant era el 
que tenia el poder, els sous eren 
més petits...  Arribes a un lloc 
pensant que serà d’una manera i 
després veus que no, però ja 
m’ho ensumava. 

- Pel que fa a la meva carrera, vaig 
començar al món del màrqueting 
directe, que per foguejar-se va 

- Sí, per exemple jo he 
entrat a llocs que m’he 
hagut de fer freelance i 
per sort després m’han 
fet indefinit, però estàs 
en una època bastant 
difícil laboralment i 
t’agafes a coses que no 
voldries fer però les fas 
perquè vols tenir feina. 
Al final te n’acabes 
sortint, però hi ha coses 
que no tenies previstes. 
Tanmateix, pel que fa a 
temes salarials, m’he 
trobat que abans de la 
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tot m’he fet freelance. 
 

molt bé, i després vaig entrar en 
una agència relacionada amb el 
healthcare, que potser és una 
part molt particular de la 
publicitat perquè l’anunciant és 
més específic i la creativitat 
canvia una mica. Així doncs, la 
meva carrera ha estat una mica 
especial perquè no m’he ficat en 
el món del gran consum com 
suposo que fa la majoria de gent 
que estudia publicitat. Per tant, 
el balanç és positiu i ara estic 
molt millor que al principi, tot i 
que la crisi ha fet mal i el nivell 
salarial no és l’òptim. 

- Sincerament, sí i no, perquè 
quan vaig fer les pràctiques ja 
vaig veure una mica per on 
anava aquest món, però també 
quan estàs a dins trenques amb 
molts estereotips i veus que la 
gent ve a treballar. 

crisi i amb menys 
experiència he arribat a 
cobrar més que ara que 
porto 9 anys. 
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4.3.4. MOTIVACIONS I PREOCUPACIONS 

 

EDAT NOM MOTIVACIONS PREOCUPACIONS 

RECONEIXEMENT DEL TREBALL  
(Creus que l’autorealització i el 

reconeixement per part dels altres 

professionals de la publicitat són 

importants per tenir més motivació 

i no caure en la frustració?) 

FRUSTRACIONS 

Dones de 25 a 29 anys 

 

Alba Jordán - M’agrada molt que mai estic 
sola perquè treballem junts 
moltes persones de diferents 
perfils per treure els projectes 
endavant. A més, em motiva 
poder aprendre i créixer 
professionalment i així també 
ho faré personalment. 

- Trobar l’equilibri que em falta 
entre la meva vida personal i 
professional, ja que em 
preocupa que això sigui així 
sempre. 

 

- Sí que estic d’acord, perquè quan 
tinc una idea i agrada, em dóna 
forces per seguir endavant i 
pensar coses noves per poder 
millorar-la. 

 

Patri Pérez - Em motiva aprendre i treure un 
bon treball dia a dia el qual 
serveixi pel meu book. I 
personalment estic molt 
implicada amb ONG’s i 
aleshores em motiva fer coses 
per a elles. 

 

- La preocupació diària és a 
quina hora sortiré, sobretot 
per poder distribuir-me el 
temps i després no frustrar-
me si no puc fer els plans que 
havia pensat. També em 
preocupa l’esperança de vida 
dins d’una agència, perquè 
sembla que aquesta professió 
té data de caducitat. 

- Sí, però penso que l’important és 
que tu has de tenir un criteri per 
veure si les teves idees són 
bones, perquè generalment les 
critiques et baixen més 
l’autoestima que el que te la pot 
pujar una alabança.   

- poder 
distribuir-me el 
temps i després 
no frustrar-me 
si no puc fer els 
plans que havia 
pensat. 

Sara López - Professionalment em motiva 
molt aprendre i fer bons 
projectes. D’aquesta manera 
també  estic motivada 
personalment. 

 

- Tens por a ser acomiadat, tot i 
que arriba un moment que 
t’ho prens d’una altra manera. 
També em preocupa el tema 
dels diners perquè totes les 
hores que treballes no es 
veuen recompensades. A més 
em fa ràbia perdre la meva 
vida fora de l’agència perquè 

- Sí que crec que quan més valorin 
les teves idees més realitzat et 
sents, però en realitat penso que 
l’important és trobar aquell punt 
on tu et sentis satisfet del teu 
treball, perquè al final és més 
important estar content amb el 
que has fet que rebre moltes 
alabances, ja que és una 
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prens una dinàmica de sortir 
sempre tard i no poder 
quedar amb els teus amics o 
amb la teva parella. 
Tanmateix em plantejo que si 
en un futur vull ser mare com 
podré combinar la meva 
maternitat amb la meva 
professió. 

professió molt subjectiva. 

Patricia Andrés - El que més m’agrada és 
aprendre, per això crec que 
m’encanta tant aquesta 
professió perquè cada dia 
aprens alguna cosa. També em 
motiva tenir una mica d’estrès, 
que em donin llibertat i adquirir 
nous reptes. A més, m’encanta 
viatjar. 

- Les meves preocupacions 
laborals són el sou i no trobar 
feina quan ho necessiti. I a 
nivell més personal em 
preocupa el fet de no saber 
què em depararà la vida 
professional. 

- Suposo que sí, perquè que 
escollin les teves idees és 
agradable. A més el treball és 
una part molt important de la 
teva vida, per tant com et vagi al 
treball t’influenciarà a la teva 
vida. 

 

Pita Gan - Una motivació aplicable als dos 
àmbits és fer la meva feina el 
millor possible. Quan més 
“intel·ligent” és la campanya 
que surt més contenta em 
sento, ja que no estic d’acord 
amb aquells que diuen que el 
públic no llegeix i que no entén 
les coses que són molt 
complicades. 

- Hi ha èpoques en les que 
l’estrès és molt present 
perquè al ser un equip petit 
no hi ha sortida si les idees no 
venen, i més si se’ns ajuntes 
quatre o cinc briefings grans. 
A part d’això, em preocupa 
seguir fent el meu treball el 
millor possible. 

- Suposo que depèn molt del tipus 
de persona, però no et negaré 
que està bé que es reconegui el 
teu treball. Per altra banda penso 
que si tu creus molt en la teva 
idea l’has de defensar 
independentment del que et 
recolzin. 

 

Dones de 30 a 34 anys 

 

Iris Alcañiz - A mi el que m’agrada és 
escriure, sobretot guions per a 
televisió i és amb el que més 
gaudeixo.  

- També em motiva molt poder 
fer coses de producció. 

- Em preocupa bastant que en 
un parell d’anys la situació no 
millori sinó tot el contrari, que 
acabem fent el que ens 
diguin, la creativitat quedi 
relegada a l’últim lloc fent 
màrqueting pur i dur i al final 
els redactors només teclegem 

- Sí, és clar, perquè si tu tens idees 
que te les recolzen i tiren cap 
endavant sents que la gent confia 
en tu, que tens certa reputació i 
que et tenen cert respecte. Crec 
que a BBDO ens ajudem bastant 
entre els equips i fem que amb 
les nostres aportacions creixin les 

- El que passa és 
que cada 
vegada tenim 
menys llibertat 
a l’hora 
d’escriure 
perquè anem 
més al dictat 
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dictats. idees de tothom, tot i que a 
vegades el temps és molt reduït i 
no és possible donar moltes 
voltes a una idea. 

dels clients i és 
una mica 
frustrant. 

- hi ha una cosa 
que és bastant 
frustrant i és 
que el 90% del 
treball que fem 
a l’agència no 
veu la llum mai.  

Laura Torné - És una professió on sempre 
pots estar avançant i per tant 
guanyar més diners. Tanmateix 
és molt enriquidor que et 
valorin la teva feina. 

- Les aspiracions econòmiques 
perquè ara el sector no està 
molt bé. 

 

- Això és genèric tant en aquesta 
professió com en la resta dels 
aspectes de la vida. Que et 
valorin sempre fa que et sentis 
més capaç, més segur i que 
aconsegueixis més coses.  

 

Neus G. Parrot - La meva motivació laboral és 
sortir a l’hora i estar tranquil·la 
a la feina, ja que al cap i a la fi 
no deixa de ser un treball. 

- Em preocupa cansar-me i no 
trobar la manera de 
reinventar-me. 

- No. L’important és tenir un bon 
ambient laboral i que els teus 
companys et respectin perquè 
així trauràs millors coses de tu.  

 

Anònim 1 - Fer bones peces per poder 
ficar-les al teu book perquè al 
final el book és el que t’obrirà 
portes. 

 

- No poder fer plans fora del 
treball perquè moltes vegades 
els has d’acabar anul·lant i 
arriba un moment que els 
teus amics s’ho prenen 
malament. També em 
preocupa el meu futur perquè 
cada cop els copys són més 
joves i n’hi ha pocs que 
tinguin més de 35 anys. 

- Sí que és important perquè si 
sempre et tomben les teves idees 
arriba un moment que et 
planteges si serveixes per 
aquesta professió.  

 

Raquel Acacio - Professionalment em motiva 
molt que estic fent el que 
m’agrada. I personalment 
m’estimula que el meu oci em 
serveixi per enriquir el meu 
treball. 

- Les preocupacions com a 
dona són poder conciliar la 
vida familiar i laboral, tot i 
que jo he tingut molta sort 
perquè puc fer-ho, ja que tinc 
una nena d’un any i mig i estic 

- Crec que és important però 
durant els primers anys de 
professió, ja que quan comences 
estàs molt insegur i necessites 
agafar confiança i seguretat. De 
totes maneres, sempre és 
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 fent reducció de jornada. Per 
altra banda, em preocupa el 
fet de que pot semblar que la 
professió de creatiu té data 
de caducitat. 

reconfortant que la gent 
entengui el que fas i que li agradi. 

Homes de 25 a 29 anys 

 

Jose Hortelano - Les meves motivacions 
personals estan fora de la feina. 
Una d’elles que és tan laboral 
com personal és tenir més 
temps lliure. 

 

- El pitjor que et pot passar és 
que no se t’ocorri res i també 
és preocupant que les teves 
idees es torcin per factors 
externs a tu. 

- Sí, perquè la publicitat és una 
professió amb molta lluita d’egos 
i tothom vol que escollin les 
seves idees. Crec que s’ha de 
trobar el punt on l’ego no es 
converteixi en un odi.  

 

Edu Escudero - Les meves motivacions laborals 
són fer-ho bé i cobrar cada 
mes. 

 

- Una preocupació és la data de 
caducitat del creatiu. 

 

- No, perquè penso que el treball 
creatiu és un treball en equip i és 
necessari que si tu fas alguna 
cosa bé jo et digui que ho estàs 
fent bé, i no per un tema de 
motivació sinó perquè hi haurà 
més fluïdesa i les idees de tots 
aniran creixent. Quan estàs 
treballant en equip agraeixes que 
algú tingui confiança en tu, però 
no està relacionat amb un tema 
d’autorealització. 

 

Guillem Rius - La meva motivació laboral és 
veure pel carrer alguna de les 
coses que he fet. A més, 
m’agrada fer brainstormings 
amb els companys perquè les 
idees creixen. 

 

- La inseguretat, el full en blanc 
i haver de refer des de zero 
una campanya que el client 
s’ha carregat. 

 

- Sí, perquè sempre és positiu que 
et diguin que les teves idees 
agraden i que estan ben 
encaminades. Tot i això, 
actualment es treballa molt en 
equip i els egos es deixen més de 
banda. 

 

Esteve Cardona - És molt motivant que et paguin 
per tenir idees. A més, m’ho 
passo molt bé i és una professió 
que enganxa. 

 

- Hi ha molta pressió perquè les 
campanyes costen molts 
diners i els timings són molt 
ajustats. 

 

- Sí, però sobretot a nivell 
personal, perquè jo prefereixo 
que algú del qual he aprés li 
agradi la meva idea a guanyar un 
premi. A més, l’orgull ben entès 
sempre és bo.  
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Jon Urbina - Ser bo en la meva professió i 
rebre una recompensa en 
forma de diners. Tanmateix, 
busco tenir un equilibri entre la 
meva vida personal i laboral. 

- busco tenir un equilibri entre 
la meva vida personal i 
laboral, tot i que encara no 
l’he trobat del tot. 

- Trobar aquell punt on el 
treball sigui quelcom divertit i 
no absorbeixi tot el meu 
temps. 

- El que em dóna por és veure 
on acaben els publicistes 
perquè desapareixen quan 
arriben als 40 i 50 anys. 

- Més que això, penso que 
l’important és que et sàpiguen 
dir quan una idea és bona o 
dolenta i què es pot canviar per 
millorar-la.  

 

Homes de 30 a 34 anys 

 

Carles Gómez - A nivell professional si que és 
veritat que vull seguir creixent, 
guanyar més diners i fer coses 
més boniques, però en general 
m’agradaria acabar de trobar 
una miqueta per què serveix tot 
això ja que penso que encara 
no ho he trobat del tot. 

- necessito trobar una raó de 
ser a aquesta professió 
perquè si et pares a pensar és 
difícil veure’t treballant tota la 
vida d’això, ja que és 
complicat conciliar vida 
familiar i laboral i a més és 
exigent, dura i canviant, el 
que fa que hagis de viure molt 
a curt termini.  

- A nivell professional, em 
preocupa quedar-me sense 
feina, tot i que no em sembla 
que això hagi de passar. I 
d’una manera més general, 
m’inquieta el fet de si sabré 
adaptar-me a una altra 
agència si algun dia marxo 
d’aquí pel motiu que sigui. 

- Absolutament. Crec que és 
necessari el reconeixement dels 
companys perquè són el teu 
primer filtre i perquè hi ha 
moltes vegades que la feina que 
fas no surt, però si com a mínim 
tens el reconeixement dels teus 
companys, especialment dels 
teus caps, això que et quedes i és 
quelcom important. Tanmateix 
penso que la nostra professió 
funciona una miqueta com  un 
equip de bàsquet, ja que si hi ha 
un company que no tira ja no li 
passes la pilota i no vols estar 
amb ell als entrenaments, i ell ho 
nota i això tira cap a baix. 

 

Robert Rabanal - Actualment a nivell laboral em 
motiva tenir un bon horari, un 
bon sou, una estabilitat a la 
feina i poder fer alguna 
creativitat interessant de tant 

- La  principal preocupació 
laboral que tinc ara mateix és 
arribar al timing per tal de que 
surti la feina al dia i així els 
clients estiguin contents i no 

- Estic d’acord amb aquesta 
afirmació sempre i quan treballis 
amb una parella creativa, la qual 
et digui que les idees són bones i 
es vagi avançant. 

- El problema és 
quan tens la 
sensació de que 
no estàs 
aprenent de la 
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en tant, ja que aquesta la marca 
el client i el mercat, per tant 
quan una campanya és creativa 
és perquè el client és creatiu i 
aposta per ella.  Per altra 
banda, a la vida personal busco 
gaudir de l’oci i de la família, i 
poder desenvolupar la meva 
faceta creativa realitzant 
curtmetratges, fent fotografia o 
escrivint contes de cent 
paraules. 

 

perdre comptes, ja que 
últimament m’he trobat que 
tot és d’un dia per l’altre i que 
no et donen molt marge de 
maniobra. Per altra banda, a 
nivell personal em preocupa 
la dificultat per poder 
compaginar la vida 
professional i la vida personal 
amb tot l’oci, perquè, per 
exemple, en l’últim any he 
anat una vegada al cinema. 

teva dupla i 
sembla que 
només tu estàs 
tirant del carro, 
llavors això et 
planteja una 
frustració. 
D’altres 
vegades la 
frustració et 
pot venir 
provocada si al 
teu director 
creatiu no li 
agrada el que 
fas. Per tant, 
arriba un 
moment que la 
frustració et 
rellisca perquè 
si sempre 
estiguessis 
pensant que les 
campanyes que 
has fet no són 
bones 
acabaries 
depressiu. 

Anònim 2 - Abans la meva motivació era 
venir a treballar per fer una 
bona feina i estar orgullós 
d’ella, però ara és venir a 
treballar per guanyar uns diners 
i poder viure. És a dir, sempre 
poses el millor de tu per treure 
la millor feina possible i que 

- Tenint en compte que el 
sector és bastant inestable, 
una preocupació és que et 
facin fora. Però la principal és 
el tema dels diners, perquè 
per guanyar més has d’anar 
canviant d’agència. 
Tanmateix, em preocupa el 

- Absolutament. Si, per exemple, el 
teu director creatiu et tomba una 
idea que tu pensaves que era 
bona però el teu company et diu 
que sí que era bona, la seva 
opinió t’ajuda a autorealitzar-te i 
així no frustrar-te i seguir cap 
endavant. 

- el que sobretot 
genera 
frustració és 
que la teva 
feina ha de 
passar molts 
filtres i el que 
acaba sortint 
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sigui professional, però abans 
venia amb molta il·lusió i ara 
vinc per tal de poder guanyar 
diners. 

fet de que quan arribes als 35 
anys o ets director creatiu o 
no tens cabuda en una 
agència, i a mi no em motiva 
ser director creatiu. Per tant, 
a vegades penso que d’aquí a 
uns cinc anys què faré. 

no és 
exactament el 
que tu vas 
escriure.  

Santi García - Treure el que portes dins i 
poder expressar la teva manera 
de pensar, de ser i de sentir. No 
és un treball monòton sinó que 
pots emprar el teu enginy, la 
teva intel·ligència i la teva 
vessant poètica. Tot això és 
molt bonic. 

- El temps, perquè mai he vist a 
les agències copys més grans 
de 36 anys. Et planteges que 
això té una data de caducitat 
que tampoc és tan llunyana. 

- Sí, jo crec que és important en 
tots els àmbits i no només a la 
publicitat. Penso que si tu fas bé 
el teu treball, que és el 
fonamental, creus que és així i la 
gent també ho creu, al final et 
dóna una pujada d’adrenalina. 
Les alabances esteses 
simplement amb humilitat i 
il·lusió sempre estan bé. 

 

Lluís Mata - En general, en el meu dia a dia 
el que més m’agrada és tenir un 
problema de comunicació, 
buscar-li una solució, treure un 
concepte i estar satisfet amb la 
feina que has fet, ja que moltes 
vegades és difícil i pot arribar 
fins i tot a ser un procés 
“traumàtic”. Trobar una bona 
solució és la millor motivació 
per seguir endavant. 

- La preocupació que engloba 
tot és el nivell salarial i veure 
una mica les perspectives de 
futur que tens perquè és 
difícil conciliar la vida familiar 
i laboral. És una professió que 
no és molt estable perquè 
estàs sempre amunt i avall, 
canviant i és difícil aconseguir 
un punt adequat de 
tranquil·litat. Dit d’una altra 
manera, no hi ha concordança 
entre la quantitat d’hores que 
et tires treballant i el sou, ja 
que la nostra feina no està 
molt ben valorada des 
d’aquest punt de vista degut a 
que es té la sensació que la 
nostra carrera és molt 

- Estic totalment d’acord. Tot i que 
en publicitat es treballa en equip, 
en el fons quan tu tens una idea i 
agafen aquella és una satisfacció 
personal, però això crec que li 
passa a tothom, és inevitable, no 
crec que sigui ser egoista i el que 
digui el contrari menteix, ara està 
clar que aquí no ens venim a 
posar medalles, sinó treballes en 
equip millor que et dediquis a 
una altra cosa. A més i en relació 
amb això,  quan tu acceptes una 
feina sempre valores tres coses: 
estar a gust al teu lloc de treball i 
que t’agradi allò que fas, com 
valoren la teva feina 
creativament –és el que em 
comentes a la pregunta- i si 
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vaporosa i de joves, però 
realment és un treball on 
t’estàs trencant les banyes 
per trobar una solució i on 
necessites saber de moltes 
coses per poder treure idees. 

econòmicament et retribueixen 
segons allò que tu creus que 
estàs aportant. 
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4.3.5. FUNCIONS I ESTIL DEL REDACTOR PUBLICITARI 

 

EDAT NOM FUNCIONS ESTIL 

Dones de 25 a 29 anys 

 

Alba Jordán - Segons el briefing faig unes o unes altres perquè sóc una copy junior. A vegades 
penso idees amb els copys sèniors i d’altres estic de recolzament. Concretament 
porto un compte d’automoció i tinc la sort de que cada model de cotxe que surt és 
una campanya digital, on ens donen molta llibertat per fer. 

Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- Penso que un copy fa més coses, però òbviament comunica i utilitza la persuasió per 

comunicar d’una manera més amable i efectiva. 

- Cadascú té el seu estil però a final 
el teu estil és el de la teva marca. 

Patri Pérez - Des de redacció de fulletons a conceptualització d’idees per aplicar-les a campanyes. 
Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- Estic d’acord però afegiria que un copy ha de pensar. 

- T’has d’adaptar al client tot i que 
a mi m’agrada escriure d’una 
manera propera. 

Sara López - Des de pensar conceptes fins a redactar els textos i produir les campanyes. 
Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- Sí, però perquè això es doni has de saber autogestionar-te, el qual és complicat amb 

els timings tan atapeïts que moltes vegades es tenen. 

- Depèn del client perquè has de 
definir el teu estil en base al to de 
la marca per a la que treballes. 

Patricia Andrés - Faig una mica de tot, des d’investigació, producció, redacció de textos, 
presentacions... Tot i que jo vaig entrar per fer de directora d’art, les coses que 
m’anaven donant eren més de copy i allà vaig veure que se’m donava millor aquest 
rol. 

Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- Actualment el principal és enamorar i emocionar més que vendre, és a dir, crear 

afecte i vincles envers la marca. Tanmateix, és molt important fer que al final tot surti 
bé. 

- No tinc un estil molt marcat sinó 
que m’adapto al que demana 
l’anunciant. De totes maneres, 
quan escric m’agrada ser 
sintètica. 

Pita Gan - Com és una agència petita, nosaltres fem quasi tot el procés, des de pensar idees 
quan rebrem el briefing fins a l’escriptura de tots el materials o la supervisió de les 
peces audiovisuals. Tanmateix, escric textos per a la nostra producció web o notes de 
premsa de la nostra agència.  

Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, persuadir i 
comunicar? 

- Tot i que puc tenir un estil definit, 
penso que és difícil plasmar-ho 
en els textos d’un client. A més, 
opino que l’ideal és ser versàtil 
per agafar el to de la marca i a 
partir d’aquí fer-ho el millor 
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- Crec que hi ha molts més matisos. Penso que, a part d’això, l’objectiu final és arribar a 
la gent d’una manera o d’una altra. 

possible. 

Dones de 30 a 34 anys 

 

Iris Alcañiz - Des de conceptualitzar idees fins baixar-les a tot tipus de peces, com per exemple, 
guions de ràdio i televisió, textos per a premsa, notes de premsa, continguts web, fins 
i tot documentals. Tanmateix estic present en la part de producció. 

Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- A part d’aquestes tres coses també pensem molt. Tanmateix hi ha tota una sèrie de 

funcions més emocionals com la paciència o la perseverança que són necessàries per 
aguantar, ja que cada cop els processos són més durs. 

- Jo com a Iris Alcañiz tinc un estil 
molt marcat el qual queda palès 
al meu bloc i a les col·laboracions 
que faig en una revista, però en 
publicitat no sóc jo sinó un espot, 
una marca, un client, per tant 
m’adapto al to de la marca tot i 
que sempre queda alguna cosa 
del teu estil. 

Laura Torné -  Vaig entrar fa quasi tres anys com a redactora en un equip creatiu on hi havia un 
director d’art i un director creatiu, però fa quasi un any va desaparèixer i des de 
llavors la meva dupla i jo funcionem com un equip (pensem, conceptualitzem, 
redactem...) amb l’única supervisió del director creatiu executiu (que també és un 
dels dos caps de l’agència). 

- Realment la publicitat és això. Tant el redactor com el de comptes ha d’aconseguir 
persuadir, comunicar i vendre al seu públic. 

- Està clar que quan treballes per 
un client t’has d’adaptar al seu 
to. Tot i que al principi costa, 
arriba un moment que 
t’acostumes i ho ajustes a la teva 
manera d’escriure. També t’he de 
dir que jo tinc un estil propi que 
es caracteritza per ser molt 
“fresc”, el qual es reflexa als 
meus llibres. 

Neus G. Parrot - Per una banda fem campanyes i per altra banda ens dediquem als manteniments, ja 
que hi ha molta feina del dia a dia perquè portem tot el contacte amb els clients. Per 
exemple, hem d’escriure mailings, portem serveis post-venda. 

Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- Nosaltres no hem de persuadir sinó fer atractives les coses i involucrar a la gent. Avui 

en dia s’ha de comunicar de tal manera que a la gent l’interessi el que li estàs 
explicant i així es creï una conversació al voltant d’això. 

- No pots tenir un estil perquè 
t’has d’adaptar a l’anunciant, 
però a l’hora de la veritat tothom 
té els seus matisos. A mi 
m’agrada ser molt directa i no 
utilitzar paraules que carreguin. A 
més, quan redacto vaig amb 
molta cura perquè per mi és 
especialment importat trobar un 
to neutre en els textos per tal de 
que no s’estiguin referint ni al 
sexe masculí ni al sexe femení. 

Anònim 1 - Últimament estic fent moltes coses de CRM i post-venda. 
Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, persuadir i 
comunicar? 

- Cada copy escriu d’una manera 
però en realitat has d’escriure 
segons el que et demani 
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- Hem de fer tot això, però també és molt important fidelitzar als nostres clients, tant a 
l’anunciant com al consumidor final. 

l’anunciant. 

Raquel Acacio - Des de el procés de conceptualització per a tot tipus de mitjans fins a la plasmació de 
la idea en forma de textos. 

Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- És una definició que està una mica enfocada cap al màrqueting. Sí que estic d’acord, 

perquè lògicament hem de vendre i persuadir amb cada paraula que escrivim i amb 
cada concepte que pensem, però no només hem de vendre un producte sinó que 
també un estil de vida, una imatge... Hi ha moltes maneres de vendre i moltes coses 
que es poden vendre. Tot i això, és una reducció del que és un copy ja que és moltes 
altres coses perquè, per exemple, un redactor també ha de pensar, innovar, buscar la 
diferenciació... 

- M’adapto al que he d’escriure i 
als llenguatges de cada 
anunciant. Per exemple, he 
portat molts productes 
d’alimentació infantil i per tant 
he hagut de tenir un estil fresc, 
proper, que donés seguretat a les 
mares. Tot i que, evidentment, 
cada redactor a nivell general té 
els seus estils. En el meu cas 
considero que és bastant senzill 
perquè no m’agraden les 
floritures, però si les he de posar, 
les poso. 

Homes de 25 a 29 anys 

 

Jose Hortelano - Des d’escriure textos de tot tipus i pensar conceptes fins anar a gravacions i 
produccions. Depèn una mica del que et demanin. 

Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- No, perquè és impossible vendre, ja que amb un anunci no pots augmentar la quota 

de mercat d’una marca sinó fer que la marca caigui bé. A més, penso que l’important 
és persuadir però dins de la pròpia agència, ja que has de saber com comunicar les 
idees que tens al cap. 

- S’adapta a l’anunciant perquè ha 
vegades escric coses molt 
serioses i d’altres utilitzo l’humor. 
Cada marca té una personalitat i 
t’has d’adaptar a ella. El que sí 
que penso és que cada agència té 
un estil marcat i en aquest cas 
seria el conceptual. 

Edu Escudero - Hi ha la part de creativitat on penso campanyes i peces, baixo conceptualment 
aquestes peces i escric els textos. I també hi ha una part diària de crear continguts. 

Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- No crec que el nostre treball sigui persuadir sinó atreure a la gent. Jo em quedaria 

amb comunicar d’una manera bonica i interessant una cosa que no és ni bonica ni 
interessant. 

- Per cada client tinc un estil 
diferent. L’important és que tu 
agafis moltes peces d’una marca i 
no sàpigues de qui són. De totes 
maneres, a mi m’agrada que els 
textos tinguin musicalitat i que hi 
hagi pauses quan les ha d’haver, 
ja que és el que m’han ensenyat. 

Guillem Rius - Conceptualitzar, pensar idees i sonoritzar les peces audiovisuals. 
Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- Comunicar no porta a vendre, és a dir, vens si comuniques bé. A més d’això, un 

- El teu estil és el de l’anunciant. 
Tot i que jo em trobo molt 
còmode en la vessant de l’humor. 
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redactor ha de dotar d’una personalitat i d’una notorietat a la marca, ha d’emocionar 
i ha de fer que la gent visqui experiències. 

Esteve Cardona - Conceptualitzar, redactar, supervisar els trainings, coordinar tota la part de Social 

Media i vendre les idees. 
Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- Opino que són tres sinònims. A més, vendre ens queda molt lluny perquè no ho fem 

directament. Per mi és més construir identitat i notorietat de marca, les quals van de 
la mà i al final ajuden a vendre. 

- No podem tenir un estil propi 
perquè ens hem d’adaptar a la 
marca, tot i que els textos tenen 
una empremta de qui els ha 
escrit. 

Jon Urbina - Com sóc un copy junior, depèn dels briefings, ja que hi ha vegades que penso i trec 
idees al mateix nivell que els copys sèniors i d’altres que dono recolzament. A més, el 
compte on jo estic utilitza molt els mitjans digitals amb els quals treballo dia a dia. 

Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- Em costa molt encasellar a un copy en una definició perquè cada dia fas coses 

diferents. Penso que un copy ha de vendre al seu director creatiu i que comunicar ho 
han de fer totes les persones que treballin en una agència perquè això és publicitat. 
Jo diria que un copy ha de treballar i pensar molt per trobar una bona idea. 

- El meu estil és el de la marca que 
porto. 

Homes de 30 a 34 anys 

 

Carles Gómez - Als redactors ens donen una responsabilitat creativa que va més enllà de treure les 
idees, ja que tenim una visió una miqueta més estratègica de les campanyes. 
Concretament elaborem textos tant per les campanyes com pels case studies, ens 
encarreguem de les locucions de totes les peces i també anem als rodatges quan cal. 

- Sí, és això, el que passa és que la venda intentem no veure-la massa perquè sinó la 
feina perd una miqueta de màgia. Però sí que és veritat que venem i això ho hem de 
tenir present perquè és el final del procés. A més, penso que primer hem de 
comunicar i persuadir per finalment acabar venent, perquè si no venem no serveix 
per res. Tanmateix, afegiria una funció que és sorprendre, perquè, tot i que es podria 
englobar dins de la comunicació, és necessari fer-ho i sobretot avui en dia que està 
tot molt saturat. 

- L’interessant seria no tenir un 
estil, però això no és possible 
perquè tothom el tenim ja que al 
final els teus textos sempre 
desprenen un olor de que els has 
escrit tu. Personalment penso 
que hi ha dos tipus de redactors: 
el redactor que és una persona 
llegida, que li agrada escriure 
coses boniques i que té un estil, i 
el redactor que no és una 
persona llegida, escriu “més a 
saco” i no té un estil tan definit. 
Jo sóc més dels primers, però és 
veritat que a vegades has de 
rebaixar i no ficar tanta literatura 
ni floritures. 
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Robert Rabanal - Faig redacció, conceptualització i, en algun cas, supervisió depenen del soci que porti 
el compte, ja que hi ha socis que són directors de comptes i d’altres que són directors 
creatius. 

- Crec que aquesta definició està una mica antiquada perquè, tot i que un redactor ha 
de comunicar i aquesta comunicació porta a una venda si l’empresa comunica bé, 
crec que això no és feina només del redactor sinó de tota la directiva. Actualment un 
redactor ha d’entretenir i crear contingut més que comunicar, vendre i persuadir.  A 
més,  penso que al final la comunicació porta a la persuasió i aquesta a la venda. Per 
tant, prefereixo comunicar, entretenir i crear contingut per tal de que la persuasió i la 
venda vinguin més de gust. 

- És difícil definir quin és el teu 
propi estil, perquè per molt que 
tinguis un estil marcat els propis 
clients te l’acaben modelant per 
fer-ho al seu estil. 

Anònim 2 - Des de generar un concepte per a una peça o campanya i redactar tots els textos per 
als diferents mitjans fins a la producció i la supervisió de la mateixa. 

Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- Sí, però fem moltes més coses. A més, hem de lluitar per tal de que les nostres idees 

es desfacin el mínim possible. 

- Com no som escriptors no ens 
podem permetre tenir un estil, 
sinó que el teu estil el fa el to de 
la marca per a la qual treballes. 
Per exemple, jo no em considero 
que escrigui d’una manera 
seriosa, però si haig de fer textos 
amb un to seriós els faig. 

Santi García - Des de pensar una idea fins a escriure-la. És a dir, treure un concepte que després es 
pugui declinar a una campanya més global on estigui present la part digital i altres 
mitjans.   

Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- Penso que aquestes tres funcions al final t’han d’ajudar a que els teus treballs 

connectin amb la gent i que aquests transmetin allò que el client et demana al 
briefing. 

- Penso que al final l’estil és 
quelcom innat a cadascú, tot i 
que després ens intentem 
adaptar als diferents treballs, 
però sempre tendiràs a ser una 
mica tu. 

Lluís Mata - Conceptualització d’idees, redacció de textos publicitaris i, a vegades, correcció de 
materials. Tot i això, tinc una visió més àmplia i m’agrada participar a l’hora de 
plantejar algun tipus d’art. No sóc un copy pur i dur. 

Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, persuadir i 
comunicar? 
- Estic d’acord tot i que la matisaria, perquè sí que hem de persuadir ja que amb les 

idees i les paraules has d’intentar buscar arguments que puguin emocionar, que 
cridin l’atenció i que ressaltin el benefici del producte de manera tangible o 
intangible, però potser és una definició tenint més en compte el producte final. Des 
d’una part més interna d’agència, un redactor publicitari també fa altres coses, com 

- Jo no tinc un estil particular, 
m’adapto segons el producte. Es 
podria dir que sóc un copy més 
publicitari que no escriptor que 
potser tenen una forma 
d’escriure més concreta. Tot i 
que m’agrada ser un copy 
enginyós i emocionar quan toca. 
Però sí que és veritat que al tenir 
productes de healthcare has 
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per exemple anar per davant del que fa el director d’art perquè quan aquest hagi de 
desenvolupar la seva feina es trobi que tot està ben fet i que no s’hagi de preocupar 
d’altres coses. 

d’aconseguir més persuadir que 
emocionar, però depèn de 
l’article, perquè si has d’escriure 
per exemple sobre productes de 
maternitat sí que has d’utilitzar 
una estructura més emocional. 
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4.3.6. DIRECTOR CREATIU I DUPLA 

 

EDAT NOM DUPLA CREATIVA DIRECTOR CREATIU 

Dones de 25 a 29 anys 

 

Alba Jordán - No tenim duples creatives sinó que sempre ens relacionem 
amb el director creatiu. 

- és un home. 

Patri Pérez - noi. - noi. 

Sara López - La meva dupla creativa és una noia.  - el meu director creatiu és un home. 

Patricia Andrés - No tinc dupla creativa. - el meu director creatiu és un home. 

Pita Gan - La meva dupla és una dona. - el meu director creatiu, un home. 

Dones de 30 a 34 anys 

 

Iris Alcañiz - Fa temps que ja no treballem amb duples sinó que ho fem 
per projectes i ens anem barrejant, quelcom que és 
enriquidor però també costa més d’organitzar-se. 

- Pel que fa als directors creatius passa una cosa semblant ja 
que hi ha dos directors creatius, una directora creativa i un 
director creatiu executiu, i jo treballo amb tots. 

Laura Torné - La meva dupla és una noia. - el meu director creatiu executiu és un home. Director 
creatiu no tinc. 

Neus G. Parrot - No tinc dupla sinó que treballem en parelles però anem 
variant. Per tant, treballo tant amb homes com amb dones. 

- Respecte al director creatiu, tenim un o un altre segon el 
projecte. I també hi ha tant dones com homes. 

Anònim 1 - home. - home. 

Raquel Acacio - Treballo tant amb homes com amb dones perquè a 
Paradigma no funcionem amb parelles creatives fixes, sinó 
per comptes. 

- En canvi el director creatiu és un home. 

Homes de 25 a 29 anys 

 

Jose Hortelano - home. - home. 

Edu Escudero - Aquí no hi ha duples creatives fixes, sinó que per cada 
projecte canvies. Jo ara tinc tres duples creatives, una noia i 
dos nois. 

- Pel que fa als directors creatius passa el mateix, funcionem 
per projectes. Actualment hi ha dos directors creatius, una 
directora creativa i una directora creativa executiva. 

Guillem Rius - La meva dupla creativa és un home. - el meu director creatiu, una dona. 

Esteve Cardona - home. - home. 

Jon Urbina - No treballem amb duples sinó en equips on cadascú 
desenvolupa unes tasques segons la fase on ens trobem. 

- Pel que fa al meu director creatiu, és un home. 

Homes de 30 a 34 anys 

 

Carles Gómez - Aquí no funcionem amb duples creatives, però durant un 
temps ho vam fem i tenia de companya a una dona. Ara 
mateix em trobo involucrat en tres projectes i en dos estic 
amb una noia (no és la mateixa que va ser la meva dupla) i 
en l’altre, amb un noi. 

- Pel que fa al meu director creatiu, aquest és un home. 

Robert Rabanal - Són tant homes com dones perquè a Paradigma no 
funcionem per duples fixes sinó que depenen de la marca 

- En canvi el director creatiu és un home, que a la vegada és 
un dels socis. 
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que portem treballem amb un director d’art o amb un altre.  
- som tres redactors i tres directors d’art i hi ha dues dones 

en cada posició. 

Anònim 2 - home. - home. 

Santi García - Ara la meva dupla és un home, però abans era una dona. - I el meu director creatiu també és un home. 

Lluís Mata - A Saatchi no funcionem amb unes duples fixes, sinó que els 
diferents directors d’art porten uns clients i jo com a 
redactor publicitari treballo amb la majoria d’ells. 
Actualment estic amb dos nois i una noia. 

- Pel que fa al director creatiu, és una dona. 
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4.3.7. QÜESTIONS  DE GÈNERE 

 

EDAT NOM 
SITUACIÓ DELS 

DEPARTAMENTS 
CREATIUS 

PUBLICITAT I 
SEXISME 

(Creus que si hi 

hagués més dones 

en els 

departaments 

creatius 

possiblement els 

missatges no 

serien tan 

sexistes?) 

COMPTES 

DONES 
CREATIVES 
(Les dones 

creatives són més 

eficients, 

defensen les seves 

idees de forma 

més racional, són 

més sensibles i 

manen amb més 

tacte?) 

DIVISIÓ SEXUAL 
DEL TREBALL 

(Perceps que en la 

teva agència hi ha 

treballs d’homes i 

treballs de dones 

(principi de 

separació) i/o que 

un treball d’home 

“val” més que un 

treball de dona 

(principi 

jeràrquic)?) 

DISCRIMINACIÓ 
SEXUAL 

Dones de 25 a 29 anys 

 

Alba Jordán Et trobes igual d’a gust 
treballant amb homes 
que amb dones? 
- Sí, perquè això està 

relacionat amb la 
persona i no amb el 
sexe.  

 
- Actualment hi ha 

paritat perquè som 
cinc i cinc. 

- No participo en les 
presentacions. 

Tens dades reals de 
que en general en els 
departaments creatius 
les dones tenen un 
nivell de 
responsabilitat inferior 
al dels homes i que el 

- No, perquè el 
to de la 
campanya te’l 
marca el 
briefing i el 
target. 

- Porto una 
marca de 
cotxes. 

- En general sí, 
però depèn de 
la persona. 

- Cap dels dos. - No. 
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seu salari també és 
inferior? 
- No ho sé. 

Patri Pérez Et trobes igual d’a gust 
treballant amb homes 
que amb dones? 
- Sí, m’és igual.  
 
- No hi ha paritat 

perquè tots els 
càrrecs que hi ha per 
sobre meu els ocupen 
els homes. 

- No he anat a moltes, 
però el que fem la 
meva dupla i jo és 
presentar la idea.  

Tens dades reals de 
que en general en els 
departaments creatius 
les dones tenen un 
nivell de 
responsabilitat inferior 
al dels homes i que el 
seu salari també és 
inferior? 
- Sí, perquè no conec 

dones que siguin 
directives. 

- Crec que la 
publicitat 
fomenta molt 
els estereotips i 
el que s’hauria 
de fer és fugir 
d’ells i fer coses 
noves. 

 

- Estic en un 
compte de 
cotxes i porto 
les campanyes 
de diferents 
models. 

 

- Crec que depèn 
de la persona i 
no del sexe. 

 

- No. 
 

- I mai m’he 
sentit 
marginada. 

- No. 

Sara López Et trobes igual d’a gust 
treballant amb homes 
que amb dones? 
- Em dóna igual, 

perquè penso que al 
final és un tema més 
del caràcter de la 

- No estic 
d’acord. Crec 
que hi ha molta 
susceptibilitat 
innecessària i 
molt tema de 
discriminació 

- Estic en un 
compte de 
cotxes i porto 
les campanyes 
de diferents 
models. 

 

- Depèn de la 
persona. Hi ha 
homes i dones 
molt diferents. 

 

- No, perquè la 
cosa està 
canviant ja que 
en el primer 
grup que vaig 
estar era l’única 
noia copy i ara 

- mai m’he sentit 
marginada pel 
fet de ser 
dona. 

- No. 
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persona que del sexe. 
L’important és que 
encaixis amb la teva 
dupla. 

 
- Hi ha més homes, ja 

que a excepció dels 
copys i els directors 
d’arts, la resta de 
persones del 
departament creatiu 
són homes. 

- No he anat a moltes, 
però en algunes he 
estat de recolzament 
perquè la idea l’ha 
explicat el director 
creatiu i en d’altres 
he explicat més la 
idea que he tingut. 
Sempre ha depès del 
projecte. 

Tens dades reals de 
que en general en els 
departaments creatius 
les dones tenen un 
nivell de 
responsabilitat inferior 
al dels homes i que el 
seu salari també és 
inferior? 
- Sí perquè els nostres 

superiors són tot 
homes. 

positiva que és 
absurd. Per 
exemple, si veig 
un anunci 
d’Axe em farà 
gràcia per molt 
masclista entre 
cometes que 
sigui. A més, 
penso que 
moltes vegades 
la creativitat et 
ve marcada pel 
client. 

 

som més noies 
que nois. 

 

Patricia Andrés Et trobes igual d’a gust 
treballant amb homes 

- No, perquè es 
suposa que tu 

- Al ser una 
agència petita 

- No sé si són 
més eficients i 

- El primer potser 
sí que es dóna, 

- No. De totes 
maneres, crec 
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que amb dones? 
- M’és igual, encara 

que em solc portar 
millor amb les dones.  

 
- Hi ha paritat perquè 

som dos dones i dos 
homes. 

- No solc anar-hi. 
- No conec a ningú que 

sigui conscient de 
que cobra menys pel 
fet de ser dona, però 
tinc una amiga que, 
no sé ben bé per què, 
cobra menys i té més 
feina que el noi que 
hi havia abans al seu 
lloc de treball. 

 

t’has de ficar a 
la pell del 
consumidor i 
vendre-li el que 
vol veure 
independent-
ment de que 
siguis un home 
o una dona. A 
més, penso que 
el sexisme a la 
publicitat 
depèn més dels 
ulls de qui la 
mira. Per 
exemple als 
anuncis d’Axe 
qui queda 
malament són 
els homes i no 
les dones ja 
que se’ls tracta 
de ximples. 

 

treballo en tots 
els comptes, els 
quals són de 
healthcare. Per 
altra banda 
m’agradaria 
destacar que 
quan vaig fer 
les primeres 
pràctiques em 
van ficar en un 
compte 
d’alimentació 
on tot eren 
noies, i a un 
altre company 
de classe li van 
donar un 
compte 
d’automòbils. 
No sé quins 
criteris va 
seguir l’agència 
per fer aquesta 
separació ja 
que a cap dels 
dos ens 
coneixien.  

sensibles, però 
segur que 
manen amb 
més tacte 
perquè els 
homes que 
m’han manat a 
mi tenien zero 
tacte. Per altra 
banda les dones 
som racionals 
però no sé si 
més que els 
homes. 

 

però el segon 
no. 

 

que avui en dia 
els homes 
tenen més 
credibilitat ja 
que em dóna la 
sensació de 
que quan un 
noi diu una 
cosa t’ho creus 
més que si ho 
diu una noia, 
però no sé 
molt bé per 
què. 

Pita Gan Et trobes igual d’a gust 
treballant amb homes 
que amb dones? 
- Sí, en el meu cas no 

hi ha diferència entre 
sexes. Tots ens 
portem bé i hi ha bon 
feeling. 

- Tot i que 
sempre m’he 
trobat a més 
homes que 
dones 
treballant en 
creativitat, el 
tema del 

- Ara mateix estic 
portant una 
marca de 
cervesa, una 
altra de 
xocolates, una 
universitat... No 
m’assignen 

- Depèn de la 
dona. Estic 
d’acord en que 
hi ha qualitats 
més femenines 
que d’altres, 
però en general 
no crec que es 

- No, cap dels 
dos. 

 

- Mai m’he 
sentit 
discriminada 
pel fet de ser 
dona. 

- No, en general 
no. 
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- Al ser una empresa 

petita, els dos caps, 
que són homes, fan 
de directors creatius 
que dirigeixen als dos 
equips creatius, 
formats per dues 
noies i dos nois. 

- sempre m’he trobat a 
més homes que 
dones treballant en 
creativitat. 

- Ens repartim la feina 
entre tots i presento 
com la resta dels 
meus companys.  

- Crec que a nivell de 
copys o creatius 
juniors hi ha força 
similitud. En canvi, hi 
ha més diferències 
entre els directors 
creatius ja que les 
dones són una 
minoria. A més, els 
directors creatius 
presents en un jurat 
són majoritàriament 
homes. Les dones ens 
hem de donar canya. 
 

sexisme em 
sona als anys 
noranta, ara el 
veig menys, 
això està 
canviant. 

productes 
massa femenins 
a excepció 
d’uns d’un 
laboratori que 
prefereixen que 
els porti jo 
perquè entenc 
millor del que 
estic parlant. 
Però mai he 
notat que sigui 
un tema de 
discriminació. 

pugui 
generalitzar. 

Dones de 30 a 34 anys 

 

Iris Alcañiz - En general em porto 
millor amb els homes 
que amb les dones, 
però a l’hora de 

- Sí, perquè el fet 
de que en 
publicitat hi 
hagi més 

- Porto molts 
comptes 
d’alimentació 
com llet, cafè, 

- Crec que va 
completament 
relacionat amb 
la persona i que 

- És veritat que el 
primer principi 
sí que es sol 
veure, perquè al 

- Mai m’he 
sentit 
discriminada 
per aquest fet. 
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treballar crec que 
depèn més de la 
persona i del compte 
pel que estiguis 
treballant que del 
sexe. Personalment 
no tic cap mena de 
problema en treballar 
amb homes o amb 
dones.   

- El nostre 
departament és 
bastant mixt. No ha 
estat sempre així 
perquè fa un temps 
jo era l’única dona, 
però ara estem en un 
moment que hi ha 
força paritat perquè 
som 50% dones i 50% 
homes, 
aproximadament. 

- hi ha dos directors 
creatius, una 
directora creativa i un 
director creatiu 
executiu. 

- només hi ha un 
redactor i la resta 
som redactores. 

- Normalment els 
redactors expliquem 
la idea 
independentment de 
que siguem homes o 
dones.  

homes pensant 
influeix molt. Hi 
ha vegades que 
es fan 
comentaris que 
em semblen 
molt 
desafortunats i 
els critico, però 
és curiós que 
quan em poso a 
treballar en 
quelcom una 
mica més 
masculí caic en 
el mateix error 
que cauen ells i 
em dóna ràbia. 
Per tant és clar 
que influeix, 
perquè al 
treballar amb 
tants homes 
arriba un 
moment que 
ets una més 
d’ells. 
De totes 
maneres tot és 
molt sexista: la 
publicitat, el 
cinema, la 
televisió... És 
una cosa amb 
la que estic 
implicada i de 

llegums o 
snacks. És una 
agència on 
quasi tots els 
comptes són 
d’alimentació 
per tant estan 
força repartits 
entre tots 
independent-
ment del sexe. 

- També t’he de 
dir que quan 
érem menys 
redactores que 
redactors 
s’intentava que 
els briefings 
“més femenins” 
els portessin les 
dones. 

hi ha una mica 
de tot, perquè, 
per exemple, jo 
sóc molt 
racional, molt 
directa i 
m’agrada 
“discutir” i 
argumentar, 
quelcom més 
concordant amb 
un caràcter 
masculí. Tot i 
que en general 
les dones tenim 
un punt més 
dolç que per 
segons quins 
comptes és 
positiu. 

 

departament de 
comptes totes 
són dones 
menys un home, 
i al departament 
creatiu fins fa 
poc tots eren 
homes menys 
jo. 

 

- No. 
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Tens dades reals de 
que en general en els 
departaments creatius 
les dones tenen un 
nivell de 
responsabilitat inferior 
al dels homes i que el 
seu salari també és 
inferior? 
- A BBDO no es dóna. 

la qual parlo al 
meu bloc. 
Penso que el 
masclisme 
implícit, que és 
més perillós 
encara que 
l’explícit, 
existeix a tot 
arreu, està com 
molt arrelat en 
tots nosaltres 
incloses les 
dones i incloses 
les dones que 
ens considerem 
més liberals o 
feministes.  

Laura Torné - La veritat que sempre 
m’ha donat igual. En 
el cas de la creativitat 
treballes més o 
menys a gust 
depenent de si la teva 
manera de fer i de 
pensar s’acobla amb 
la de la teva parella 
independentment del 
sexe.  

- Crec que som l’única 
agència de Barcelona 
on som més dones, 
perquè, si no contem 
als dos caps, només 
hi ha dos homes i la 
resta som tot dones i 

- No crec que hi 
hagi anuncis 
sexistes i no 
sexistes, tot i 
que pot haver 
algun que sigui 
un extrem. Per 
exemple els 
anuncis d’Axe 
són una broma, 
perquè són 
anuncis que es 
dirigeixen als 
homes als quals 
els hi agrada 
veure dones i 
parlar de sexe i 
per tant els hi 

- Porto una 
empresa del 
sector 
energètic, una 
altra de 
correcció 
auditiva, un 
institut químic, 
una fundació a 
Moçambic, un 
festival de 
música... Aquí 
no tant, però a 
d’altres 
agències m’he 
trobat que 
productes que 
podien ser més 

- Depèn de la 
persona 
independentme
nt del sexe. 

- No. El que sí que 
passa és que el 
departament de 
comptes és molt 
femení 
segurament 
perquè a les 
dones els hi 
agrada més 
tractar amb els 
clients que els 
homes, però 
això no vol dir 
que un home no 
ho pugui fer. 

- En elles mai 
m’he sentit 
discriminada 
pel fet de ser 
dona, però el 
que em passa 
és que els 
clients pensen 
que sóc massa 
petita perquè 
creuen que tinc 
vint i pocs anys 
quan en tinc 
31. Potser si 
fos un noi no 
m’ho dirien, no 
ho sé. 

- No. A més al 
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som 15 ó 16. És molt 
curiós perquè jo tinc 
més amics de 
professió homes que 
dones, però aquí 
passa al revés. En el 
sector tenim la fama 
de que només 
contractem a dones.  
Concretament en el 
departament creatiu 
som sis persones més 
el director creatiu 
executiu. Hi ha el 
David que és el 
dissenyador, el Toni 
que és el muntador i 
dues parelles 
creatives que som 
dones. 

- En les presentacions 
primer parlen els de 
comptes, després 
s’exposa l’estratègia i 
per últim els creatius 
expliquem el 
concepte i les peces. 

- Sí, això és veritat, 
perquè arriba un 
moment a la vida en 
el que quasi totes les 
dones posen a la 
balança la seva 
família i els homes 
no. Per tant si vas 
més enllà a la teva 

venen això. Jo 
per exemple 
podria fer 
aquest anunci i 
no em sentiria 
malament 
perquè estic 
fent la meva 
feina i estic 
venent el que 
volen veure. 
Està clar que 
sempre des de 
el punt de vista 
de l’humor. El 
problema és 
que hi ha molta 
gent que dóna 
masses voltes a 
coses que no 
les tenen i que 
no entén que a 
la publicitat 
utilitzem 
l’humor per 
arribar fins a 
les persones 
perquè és una 
manera més 
amena 
d’arribar.  

femenins com 
compreses o 
sostenidors els 
hi donaven a 
homes. 

món de 
publicitat la 
gent és amiga i 
no és un lloc de 
treball on 
tothom està 
callat i va amb 
vestit. 
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feina també cobres 
més. 

Neus G. Parrot - Penso que depèn 
totalment de la 
persona i no del sexe. 
M’és igual treballar 
amb dones que amb 
homes, però 
evidentment que no 
estaré a gust si 
l’home té una actitud 
masclista.  

- En el departament 
creatiu estem molt 
igualats però en 
general és una 
agència que es 
decanta més cap al 
costat femení, ja que, 
per exemple, el cap 
del departament 
creatiu, el cap de 
serveis al client i 
molts directius són 
dones. 

- No vaig a moltes, 
però si ho faig és per 
explicar la idea. En 
general el director 
creatiu és el que 
introdueix les 
presentacions, 
després va comptes i 
després nosaltres.  

- A Proximity no es 
dóna. Jo crec que el 

- No, serien igual 
de sexistes, 
perquè el 
problema és 
que al final les 
dones són les 
més sexistes de 
totes. Està per 
sota de si la 
feina la 
desenvolupen 
homes o dones, 
sinó que depèn 
de la mentalitat 
de la persona. 

- Porto dues 
marques de 
cotxes i una 
empresa del 
sector 
energètic. 

- És l’estereotip 
de dona que 
s’està venent 
ara i penso que 
els estereotips 
són molt 
dolents. Sí que 
és veritat que 
les dones 
creatives tenim 
una manera 
més 
estructurada 
d’ordenar les 
idees i per això 
tenim aquesta 
capacitat per 
argumentar, 
però crec que 
també és 
quelcom que es 
pot adquirir i 
que depèn de la 
persona perquè 
hi ha noies que 
són un desastre 
i nois que són 
molt 
organitzats. 

 

- A Proximity el 
segon principi 
no s’aplica. I pel 
que fa al primer, 
crec que en 
aquesta agència 
han intentat 
trobar la contra 
perquè són 
conscients de 
que això pot 
passar. Per tant, 
han adjudicat 
vestits de núvia 
a un noi i cotxes 
a una noia, per 
exemple. 

- no m’he sentit 
marginada, 
però penso 
que el teu rol 
en una 
presentació 
depèn del tipus 
de client. 

- A Proximity 
mai m’he sentit 
discriminada. A 
mi el tema del 
feminisme 
m’interessa 
molt i ser dona 
no ha jugat en 
contra meu. El 
que sí és 
veritat és que 
quan vaig 
començar en 
aquesta 
professió em 
vaig sentir una 
mica 
discriminada 
pel fet de ser 
una noia jove, 
és a dir, si ets 
una noia jove 
et costa més 
guanyar-te la 
credibilitat 
d’un director 
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sou es pot negociar 
independentment de 
que siguis home o 
dona. 

creatiu que si 
ets un noi jove. 

Anònim 1 - M’és igual, perquè he 
treballat tant amb 
nois com amb noies i 
m’ha anat molt bé.  

- El nombre d’homes 
és major que el 
nombre de dones 
perquè tots els alts 
càrrecs del 
departament creatiu 
són homes. 

- en el departament 
creatiu en els llocs de 
treballs inferiors la 
cosa s’ha anat 
igualant perquè cada 
vegada som més 
dones. 

- Quan he anat, 
sempre ha estat 
sense director creatiu 
i no m’agradaven 
massa. Sí que és 
veritat que t’aporten 
coneixements sobre 
el client, però ho 
passava molt 
malament.  

- Els que estem en 
nivells més inferiors 
no veiem això, però 
en els alts càrrecs sí 

- Sí que la 
publicitat és 
sexista, però al 
final ens posem 
en un punt on 
traiem tot de 
polleguera en 
comptes de 
prendre’ns-ho 
amb humor, 
perquè si 
l’anunci d’Axe 
és sexista, el de 
Marcilla que 
deia que els 
homes no 
podien fer dues 
coses alhora 
també ho 
hauria de ser i 
en canvi amb 
aquest no es té 
cap tipus de 
problema. 

- Estic en un 
compte de 
cotxes i porto 
les campanyes 
de diferents 
models. 

 

- Hi ha algunes 
diferències 
entre homes i 
dones, però 
depèn de la 
persona. 

- El primer 
principi es dóna 
en el 
departament de 
comptes perquè 
totes són dones 
excepte el 
director que és 
un home. Però 
crec que en el 
departament 
creatiu en els 
llocs de treballs 
inferiors la cosa 
s’ha anat 
igualant perquè 
cada vegada 
som més dones. 

- En elles mai 
m’he sentit 
marginada. 

- No. 
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que es dóna perquè 
aquests llocs només 
els ocupen homes. 

Raquel Acacio Et trobes igual d’a gust 
treballant amb homes 
que amb dones? 
- Sí, perquè no depèn 

del sexe sinó de la 
persona.  

 
- Sempre hem estat 

més dones que 
homes. Actualment 
les dones serem un 
60% del total. 

- sempre he treballar 
amb més dones que 
homes.  

- Depèn de 
l’envergadura de la 
presentació, ja que 
les grans 
presentacions les 
porten els socis que 
són els directors 
creatius, en canvi, a 
les més petites anem 
tant el director d’art 
com el copy i 
presentem el que 
calgui.  

Tens dades reals de 
que en general en els 
departaments creatius 
les dones tenen un 
nivell de 

- Per res, perquè 
sempre he 
treballar amb 
més dones que 
homes i als 
homes mai els  
hi he vist un 
gest sexista. 

 

- Porto comptes 
d’alimentació 
infantil, de 
perfumeria, 
cavadores per a 
mineria, etc. 
Tot i que a 
Paradigma els 
productes 
s’assignen 
segons les 
capacitats de 
cadascú i les 
necessitats de 
l’anunciant. 

- No es pot 
generalitzar, 
però sí que estic 
d’acord, ja que 
és veritat que 
les dones 
creatives som 
més viscerals, 
més 
organitzades, li 
donem moltes 
més voltes a les 
coses... 
 

- No. - mai m’he sentit 
marginada 
quan s’ha 
repartir el 
volum de feina 
d’una 
presentació. En 
aquesta 
agència la 
batuta sempre 
l’han portat les 
dones. 

- No. En aquesta 
professió mai 
m’he sentit 
discriminada 
pel fet de ser 
dona. 
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responsabilitat inferior 
al dels homes i que el 
seu salari també és 
inferior? 
- No. De fet he vist més 

alts càrrecs femenins 
que masculins. 

Homes de 25 a 29 anys 

 

Jose Hortelano - Jo treballo igual, no 
he tingut cap 
problema quan he 
treballat amb dones o 
amb homes.  

- No, perquè hi ha més 
homes. 

- En aquesta agència 
les presentacions les 
solen fer els directors 
creatius executius i 
els alts càrrecs. 

- Crec que és quelcom 
general en totes les 
empreses, perquè 
sempre es parteix de 
la base de que les 
dones cobren menys. 
No sé si és pel fet de 
que els homes són els 
que solen dirigir-les. 

- No ho sé 
perquè tinc els 
meus dubtes 
d’on està el 
sexisme, si en 
el missatge o 
en els ulls de 
qui veu 
l’anunci, ja que 
jo m’he trobat 
moltes dones 
que els hi 
agraden els 
anuncis d’Axe i 
aquests són 
molt sexistes. 

- No tinc uns 
comptes 
assignats sinó 
que porto una 
mica de tot. A 
més, en 
aquesta agència 
no es 
reparteixen els 
comptes segons 
el sexe, tot i 
que a vegades 
hi ha productes 
molt femenins 
que s’assignen 
a les dones. Ara 
mateix estic 
amb un banc, 
una cervesa i 
algunes coses 
d’un vehicle. 

- Depèn de la 
persona, però 
crec que les 
dones són més 
simpàtiques, tot 
i que hi ha 
dones molt 
dolentes. 

 

- El primer sí que 
es dóna perquè 
el departament 
de comptes és 
femení i el 
departament 
creatiu és 
masculí. El 
segon no es 
produeix. 

 

- No. 

Edu Escudero - Jo treballo millor amb 
homes a l’hora de 
pensar. I també em 
trobo millor amb 
directors creatius 
homes perquè les 
experiències que he 
tingut amb dones no 

- Jo no crec que 
la publicitat 
sigui sexista, 
però sí que 
grans 
companyies 
utilitzen idees 
molt sexistes. 

- Productes 
d’alimentació, 
d’automoció, 
energètics, 
centre d’estudis 
i vestits de 
núvia. 

 

- No estic d’acord 
perquè depèn 
de la persona. 
En general les 
dones són més 
organitzades 
però també hi 
ha homes que 

- Cap dels dos. 
 

- No. 
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m’han agradat gens, 
excepte a Proximity 
que són molt 
maques. De totes 
maneres, no 
m’agrada treballar 
amb homes 
masclistes. Amb això 
vull dir que la meva 
preferència no és per 
sexe sinó per la 
manera de ser de les 
persones. 

- En el departament 
creatiu sí que hi ha 
paritat, però en 
l’agència hi ha més 
dones que homes. 

- Actualment hi ha dos 
directors creatius, 
una directora creativa 
i una directora 
creativa executiva. 

- Depèn del projecte. 
Jo en aquesta agència 
només vaig a les 
presentacions d’un 
client. 

Tens dades reals de 
que en general en els 
departaments creatius 
les dones tenen un 
nivell de 
responsabilitat inferior 
al dels homes i que el 
seu salari també és 

Penso que la 
publicitat es fa 
per vendre al 
públic objectiu i 
no per canviar 
rols de la 
societat. A més, 
estic convençut 
de que les 
dones dels 
departaments 
de màrqueting 
que porten 
productes de 
neteja no es 
senten 
identificades 
amb el que 
mostra la seva 
publicitat, però 
que ho han 
d’acceptar 
perquè el seu 
públic objectiu 
és així.  

 

són molt 
metòdics, tot i 
que jo sóc 
bastant caòtic. 
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inferior? 
- Jo crec que en cap 

agència de Barcelona 
passa això. 

Guillem Rius Et trobes igual d’a gust 
treballant amb homes 
que amb dones? 
- Sí. Tot i que, 

òbviament, hi ha 
unes bromes i unes 
connexions entre 
homes que no es 
donen entre homes i 
dones. De totes 
maneres, l’important 
és que hi hagi una 
bona relació amb la 
persona i que es 
treballi bé. 

 
- No, perquè som deu i 

només hi ha una 
dona, la qual és 
directora creativa. 

- Jo no faig 
presentacions. 

Tens dades reals de 
que en general en els 
departaments creatius 
les dones tenen un 
nivell de 
responsabilitat inferior 
al dels homes i que el 
seu salari també és 
inferior? 
- No. De fet al meu 

- No es pot 
generalitzar, 
perquè hi ha 
dones que fan 
anuncis molt 
masculins i al 
revés. A més, hi 
ha anuncis, 
com per 
exemple els 
d’Axe, que són 
una exageració 
i no te’ls pots 
prendre com a 
sexistes. 

 

- Productes de 
bellesa i 
alimentació. De 
totes maneres, 
els solen 
assignar segons 
la manera de 
fer de la 
persona i d’allò 
que el client 
demani. 

 

- No es pot 
generalitzar 
perquè pot 
haver-hi dones 
molt eficients i 
amb tacte i 
d’altres que no. 

- El primer 
principi veig que 
es dóna en el 
departament de 
comptes i en el 
departament  
creatiu, ja que al 
primer hi ha 
moltes dones i 
al segon, molts 
homes. De totes 
maneres, això 
està canviant. 

 

- No. 
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equip som tres 
homes però la que 
mana és una dona. 

Esteve Cardona Et trobes igual d’a gust 
treballant amb homes 
que amb dones? 
- Sí. M’agrada que hi 

hagi varietat. A més, 
les noies cada cop 
són més masculines i 
els nois, més 
femenins.  

 
- No perquè som nou 

homes i una dona. 
- Presentes el que has 

fet i intentes 
convèncer al client. 

Tens dades reals de 
que en general en els 
departaments creatius 
les dones tenen un 
nivell de 
responsabilitat inferior 
al dels homes i que el 
seu salari també és 
inferior? 
- No. 

- En aquest tema 
crec molt en 
l’autoregulació 
personal. Jo sé 
que hi ha coses 
que jo no 
utilitzaré, 
aleshores 
espero que els 
altres facin el 
mateix. De 
totes maneres, 
crec que més 
que sexisme o 
no sexisme, el 
que hi ha són 
idees bones i 
idees dolentes. 

- Porto caves, 
gelats, entre 
d’altres. 

 

- No estic gens 
d’acord ja que 
no es pot 
generalitzar 
perquè cada 
persona és un 
món. 

 

- Tot i que està 
canviant, el 
primer sí que es 
dóna perquè el 
departament de 
comptes és 
bastant femení i 
el de creativitat, 
masculí. En 
canvi, el segon 
segur que no es 
dóna perquè jo 
els dos millors 
trainings que he 
tingut han estat 
noies. 

- No. 

Jon Urbina Et trobes igual d’a gust 
treballant amb homes 
que amb dones? 
- Sí, perquè no depèn 

del sexe sinó de la 
persona. 

 
- Ha anat variant, però 

- La publicitat es 
basa en 
exemples de la 
societat, el 
problema és 
que la societat 
va per davant 
d’aquests 

- Porto una 
marca 
esportiva. 

 

- Depèn de la 
persona, 
perquè aquí hi 
ha un director 
creatiu executiu 
que té 
moltíssim tacte i 
està molt 

- No. 
 

- No. 
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ara som el mateix 
número d’homes que 
de dones. 

- No faig 
presentacions. 

- Tenint en compte el 
meu cas, això no 
passa, ja que tinc una 
companya que és 
copy i vam entrar el 
mateix dia, tenim les 
mateixes 
responsabilitats i 
cobrem el mateix. 

exemples per 
això es tendeix 
al sexisme. De 
totes maneres, 
hi ha anuncis 
que no es 
critiquen però 
que si es 
canviessin els 
rols serien 
denunciats per 
moltes 
associacions 
femenines. 

pendent de les 
persones. 

 

Homes de 30 a 34 anys 

 

Carles Gómez Et trobes igual d’a gust 
treballant amb homes 
que amb dones? 
- M’és igual, però he 

de confessar que les 
noies tenen una cosa 
que m’agrada molt: 
no es plantegen la 
publicitat com una 
competició. Per 
exemple amb la noia 
que vaig tenir de 
dupla hi havia molta 
qualitat d’equip, no 
existia gens de 
competició, ens 
tractàvem molt bé i 
es respirava bon 
ambient de treball, i 
em va agradar molt. 
Això no vol dir que no 
hi hagi homes que 

- No, perquè no 
depèn de la 
noia que faci 
l’anunci sinó de 
l’anunciant que 
hi hagi al 
darrere, ja que 
jo sempre 
intento evitar 
això però a 
vegades m’han 
estirat cap a 
l’altra banda 
perquè 
l’anunciant ho 
exigia. Potser la 
pregunta 
hauria de ser: 
Creus que si el 
director de 
màrqueting de 
l’anunciant fos 

- No tenim uns 
productes fixos 
perquè al 
desaparèixer 
les duples fixes 
també es va 
eliminar la idea 
de que cada 
parella té els 
seus clients. De 
manera que al 
final jo he tocat 
tots els clients 
de la casa, com 
per exemple 
una marca de 
cervesa, una 
altra de whisky, 
botigues 
esportives, 
banca, 
automòbils... 

- L’eficiència 
depèn de la 
persona tot i 
que les noies 
amb les he 
treballat ho 
eren molt. El 
que sí que és 
veritat és que 
mai m’he trobat 
amb dones que 
“s’apalanquin” i 
els nois sí que 
ho fem. El que 
no et sabria dir 
és si defensen 
les seves idees 
de manera més 
racional, però 
no tinc aquesta 
impressió. Per 
altra banda, sí 

- El  primer no sé 
si es dóna, però 
penso que 
hauríem 
d’assumir que 
en general hi ha 
coses que les 
fan millor les 
dones i d’altres 
que les fan 
millor els 
homes, i això no 
hauria de 
perquè ser un 
problema. Pel 
que fa al segon 
principi et dic 
rotundament 
que no es dóna. 

- No. 
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també siguin així, 
però hi ha molts que 
viuen la publicitat 
com un pols i pensen 
que si dues persones 
competeixen el 
producte que sortirà 
serà millor, i això no 
m’agrada.  

 
- No, en absolut, 

perquè ara mateix 
només hi ha una noia, 
la qual és directora 
d’art. 

- no he tingut cap 
superior que hagi 
estat una dona. 

- Depèn dels projectes 
i del nivell de 
lideratge, ja que en 
els projectes on tinc 
més responsabilitat 
faig jo la presentació, 
i en d’altres que tinc 
menys estic més en 
segon pla i faig 
alguna intervenció. 

- Jo crec que en 
aquesta agència si 
som vint persones hi 
ha vint sous 
diferents, i no sé el 
que cobra cadascú. 
L’únic sou que 
coneixia era el de la 

una dona els 
missatges no 
serien tan 
sexistes? 

que són més 
sensibles, 
encara que 
també hi ha 
dones molt 
insensibles. De 
totes maneres a 
&Rosàs hi ha 
homes molt 
sensibles 
perquè tot i no 
haver dones 
som un equip 
bastant femení. 
Per últim, no sé 
si manen amb 
més tacte ja 
que no he 
tingut cap 
superior que 
hagi estat una 
dona, però 
podria dir que 
segurament sí.  
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meva parella creativa 
i cobràvem el mateix 
(ambdós teníem la 
mateixa 
responsabilitat i 
antiguitat). En quant 
a responsabilitats, 
fora del departament 
creatiu de &Rosàs, les 
dues persones que 
mouen els diners són 
dones. En canvi en el 
departament creatiu 
només hi ha una noia 
i no és que estigui per 
sobre o per sota, està 
allà. El que sí és 
veritat és que no he 
conegut direcció 
creativa en femení. 

Robert Rabanal - Depèn completament 
de la persona. El que 
sí que és veritat, tot i 
que pot semblar un 
comentari masclista, 
és que és més fàcil 
treballar amb homes, 
perquè tinc la 
sensació de que 
potser els homes ens 
diem les coses tal 
com són i en canvi 
amb les dones és més 
difícil saber cap a on 
volen anar. 

- Hi ha més dones, 

- Crec que 
actualment no 
hi ha anuncis 
sexistes o 
millor dit hi ha 
el mateix 
número 
d’anuncis 
masclistes que 
feministes. I 
crec que la 
“gràcia” dels 
anuncis 
sexistes està en 
riure’s d’un 
mateix, és a dir, 

- Porto un 
llevataques, un 
club 
d’automòbils, 
un banc, una 
fundació, una 
fragància 
masculina, una 
fragància 
juvenil, una 
empresa 
d’escombraries, 
una empresa 
fotogràfica, 
entre d’altres. 

- En general les 
dones són més 
organitzades, 
però el fet de 
ser més 
eficients i de 
que defensin les 
seves idees de 
manera més 
racional depèn 
molt de la 
persona. En 
canvi, sí que 
estic d’acord en 
que són més 
sensibles i 

- A nivell creatiu 
els homes i les 
dones som 
iguals, el que sí 
és veritat és que 
hi ha marques 
que és més fàcil 
que les portin 
dones i d’altres 
que les portin 
homes, més que 
res per tot el 
bagatge que hi 
ha al darrere. 
Per exemple, és 
més fàcil que 

- No. El que sí 
que he pogut 
sentir és que hi 
ha certes 
preferències 
cap a les idees 
de les dones 
per part dels 
caps. 
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perquè som tres 
redactors i tres 
directors d’art i hi ha 
dues dones en cada 
posició. 

- Presento les meves 
idees i els mitjans que 
s’han seleccionat per 
a elles. Però  a 
vegades no puc anar-
hi pel volum de 
treball i els socis les 
presenten per mi. 

- La  meva experiència 
em diu que no, 
perquè crec que 
cobro menys que les 
meves companyes i 
també he tingut 
directora creativa 
dona. 

saber riure’s 
dels tòpics 
masclistes i 
dels tòpics 
feministes. No 
acabo 
d’entendre per 
què si en un 
anunci d’Axe hi 
ha tres dones 
amb roba 
interior que fan 
veure que 
estan molt 
enamorades 
d’un home lleig 
perquè s’ha 
posat Axe, això 
s’hagi de 
denunciar i 
s’hagi de treure 
la campanya 
publicitària. El 
que trobo 
absurd és que 
la gent acabi 
denunciant una 
campanya 
publicitària. Si 
no t’agrada no 
compris el 
producte i és la 
millor denúncia 
que pots fer. 

manen amb 
més tacte. 

una dona parli 
de compreses 
perquè un home 
no les fa servir. 

Anònim 2 Et trobes igual d’a gust 
treballant amb homes 

- No estic 
d’acord ja que 

- Estic en un 
compte de 

- Si ens poséssim 
a generalitzar, 

- No. 
 

- No. 
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que amb dones? 
- M’és indiferent. 

L’important és 
portar-se bé i tenir un 
bon ambient de 
treball.  

 
- Som més homes 

perquè només hi ha 
dones en els llocs de 
copy i de director 
d’art. 

- A DDB no he anat a 
cap, però en d’altres 
agències a vegades 
anava amb el director 
creatiu i d’altres 
anava sol i el que feia 
era explicar la idea i 
parlar amb el client 
dels punts forts i 
febles. 

Tens dades reals de 
que en general en els 
departaments creatius 
les dones tenen un 
nivell de 
responsabilitat inferior 
al dels homes i que el 
seu salari també és 
inferior? 
- Crec que això no es 

dóna. 

els anuncis es 
basen en 
insights del teu 
target. A mi em 
van censurar 
un anunci 
perquè el van 
criticar i jo no 
em considero 
un home 
masclista. Crec 
que hi ha un 
histerisme 
innecessari. 

 

cotxes i porto 
les campanyes 
de diferents 
models. 

 

es podria dir 
que sí és així, 
però hi ha de 
tot i cada 
persona és  un 
món, perquè hi 
ha homes molt 
sensibles i 
dones amb molt 
mal caràcter. 

 

Santi García Et trobes igual d’a gust 
treballant amb homes 
que amb dones? 

- Si hi ha més 
homes 
proporcional-

- Porto una mica 
de tot, i 
curiosament 

- No vull caure en 
els tòpics, però 
crec que les 

- No, aquí no es 
dóna. Opino que 
s’ha d’aprofitar 

- No. 
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- M’és indiferent, no 
tinc cap problema, és 
més la persona. Fins 
fa un any he estat 
amb Clara, la meva 
dupla, amb la que 
hem tret tot el treball 
que hi ha al meu 
book i ha estat 
increïble, i ara amb el 
Javi molt bé també. 

 
- En general hi ha més 

homes. 
Aproximadament el 
70% som homes i la 
resta dones. I 
casualment les dones 
són juniors. 

- Les presentacions 
comencen amb la 
part d’estratègia a 
partir de la qual 
s’arriba a la línia o 
línies creatives que és 
on entrem el 
departament creatiu. 
Concretament 
presentem i 
defensem la idea i 
intentem convèncer 
al client. 

- Segons els últims 
estudis això és 
innegable però en 
totes les professions, 

ment hi haurà 
més 
possibilitats de 
caure en allò 
que sigui 
sexista. De 
totes maneres, 
crec que abans 
de res hauria 
d’existir el 
sentit comú.  
Per exemple a 
Shackleton 
passem filtres 
interns per 
tenir en 
compte les 
reaccions 
d’ambdós  
sexes abans de 
treure cap 
endavant un 
projecte, ja que 
demanen 
l’opinió del 
departament 
de comptes i de 
la direcció 
general les 
quals són totes 
dones. S’ha 
donat el cas de 
marques per a 
dones on hem 
fet canvis 
perquè elles 

tinc al meu 
càrrec el 
compte digital 
d’una marca de 
compreses. 
Com es pot 
veure ens 
repartim els 
clients 
independentme
nt del sexe. A 
més, no tenim 
uns clients fixos 
sinó que ens 
dividim els 
projectes en 
base al volum 
de feina que 
tingui cadascú 
dels dos equips. 
Però si per 
exemple hi ha 
un producte 
molt concret on 
algú en sap 
d’allò doncs ho 
porta ell.  

dones tenen 
més tacte i més 
sensibilitat. 
Penso que és 
una part 
associada al 
propi sexe ja 
que nosaltres 
som més bruts i 
més testarruts. 
En canvi a nivell 
de pensar i de 
treure una idea 
opino que no hi 
ha diferència 
entre sexes. 

 

el talent de cada 
persona deixant 
de banda els  
sexes. La 
qüestió és tenir 
actitud, 
defensar les 
idees, creure’t 
els projectes i 
fer-los teus. 
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quelcom que és molt 
trist. Als 
departaments 
creatius de la majora 
de les agències hi ha 
més homes que 
dones perquè estem 
arrossegant encara 
comportaments 
antics que deien que 
això és un sector 
d’homes, per tant, les 
dones solen tenir 
càrrecs inferiors. 
També és veritat que 
per exemple un 
redactor i una 
redactora cobren el 
mateix. Això 
demostra que ara 
s’estan fent les coses 
bé amb una nova 
base i vull pensar que 
no hi ha discriminació 
de sexe en un mateix 
càrrec, almenys en 
aquesta agència no 
crec que la hi hagi. 

van expressar 
que allò que 
havíem fet no 
els hi assentava 
massa bé tot i 
que era molt 
subtil, però els 
homes no 
havíem pensar 
en això i 
havíem caigut 
en el tòpic. Així 
doncs, 
intentem 
parlar-ho entre 
tots i si algú 
aixeca la mà li 
fem cas. 

Lluís Mata - Sí, mai he tingut cap 
problema. De fet és 
més la persona que 
no el sexe. Per 
exemple, al 
departament creatiu 
de Saatchi som 
quatre homes i dues 

- Partint de la 
lògica, 
segurament si 
haguessin més 
dones no hi 
haurien anuncis 
tan sexistes. 
Però a vegades 

- Pel fet de no 
tenir una dupla 
fixa tampoc tinc 
una llista de 
productes 
definits. Perquè 
et facis una 
idea, a Saatchi 

- És veritat que 
en termes 
generals les 
dones són més 
organitzades i 
més eficients. 
Pel que fa a la 
resta de coses, 

- A Saatchi no es 
donen tot i que 
hi ha més dones 
al departament 
de comptes i 
més homes al 
departament 
creatiu. De totes 

- No. 
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dones i no et trobes 
aquest punt de dir 
que és molt diferent 
treballar amb un 
home o amb una 
dona.  

- Actualment al 
departament creatiu 
som quatre homes 
(dos directors d’art, 
un dissenyador gràfic 
i un copy) i dues 
dones (una directora 
creativa executiva i 
una directora d’art). 

- he tingut més 
directors creatius 
dones que homes. 

- un director del 
departament de 
comptes és un home, 
la directora del 
departament creatiu 
és una dona, i la 
directora general i la 
cap a Barcelona són 
dones. 

- Normalment les 
presentacions les fa 
la directora creativa 
executiva i a vegades 
l’acompanya aquell 
que hagi tingut més 
responsabilitat en la 
campanya. De totes 
maneres, sí que he 

també depèn 
del què busca 
el client i no 
sempre el 
departament 
creatiu té la 
“culpa” de que 
un anunci sigui 
d’una manera o 
d’una altra. De 
totes maneres 
ara la gent està 
més 
sensibilitzada 
amb aquest 
tema i les 
generacions 
més joves 
tenim bastant 
interioritzat el 
tema de la 
igualtat. 

 

tenim 
productes amb i 
sense 
prescripció 
mèdica, i 
productes de 
gran consum, 
però també 
preparem 
convencions i 
aportem altres 
serveis més 
científics. 

 

he vist dones 
molt “canyeres” 
i dones amb 
molt de tacte i 
amb els homes 
passa el mateix. 
Et diria que 
depèn de les 
persones, però 
no sé com 
mullar-me. En el 
meu cas he 
tingut més 
directors 
creatius dones 
que homes i 
m’he trobat des 
de dones que et 
donen molta 
llibertat però 
que no et 
cuiden i en 
canvi d’altres 
que cuiden i 
protegeixen 
molt el seu 
equip però que 
per defensar el 
seu territori 
davant dels 
altres 
departaments 
són més 
“canyeres”. 

maneres, un 
director del 
departament de 
comptes és un 
home, la 
directora del 
departament 
creatiu és una 
dona. 
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anat a presentar 
quan s’ha tractat d’un 
client més assentat i 
m’he encarregat de la 
part creativa. 

- Ho desconec, però 
entenc que en termes 
generals sí que es pot 
donar aquest tema 
pel fet de que 
antigament els 
departaments 
creatius eren molt 
masculins i quan es 
van incorporar les 
dones només pel fet 
de ser dones i ser 
noves m’imagino que 
va poder passar això, 
però no tinc ni idea. 
També t’he de dir 
que en el meu cas 
m’han manat més 
dones que homes i 
per tant aquesta 
discriminació no l’he 
viscuda. 
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4.3.8. CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR 

 

EDAT NOM ÉS MARE/PARE 
INFLUÈNCIA DE LA PROFESSIÓ EN LA 

MATERNITAT/PATERNITAT 
CONCILIACIÓ 

Dones de 25 a 29 anys 

 

Alba Jordán - No ho sóc i m’ho 
plantejo ser però 
no en un futur 
immediat. 

- Ara mateix és per l’edat. Però suposo que sí tindré en 
compte la meva professió perquè demana moltes 
hores. 

 

Patri Pérez - No ho sóc i 
tampoc m’ho 
plantejo. 

- Avui en dia és per un tema d’edat, però el dia que 
m’ho plantegi segur que hauré de tenir en compte la 
meva professió. 

 

Sara López - No ho sóc i ara 
no m’ho plantejo. 

 

- No és per la meva professió sinó per un tema d’edat. 
Però sí que és veritat que el dia que m’ho plantegi ser 
hauré de veure què faig amb la meva professió. 

 

Patricia Andrés - No ho vull ser. - En general mai he volgut tenir fills, però en part 
també influeix la meva professió. De totes maneres si 
hagués volgut ser mare ja no m’hagués plantejat tenir 
aquest treball. 

 

Pita Gan - No, de moment 
no. 

- És veritat que amb el nivell de treball que tenim és 
molt difícil arribar a casa abans de les vuit. Així que 
has de tenir una mica de recolzament familiar o 
diners per pagar a una cangur. Però també conec a 
gent que ha decidit tenir fills i han trobat fórmules per 
treballar fins les tres i després des de casa. És més o 
menys difícil però si és el que vols et busques la 
manera de poder aconseguir-ho. 

 

Dones de 30 a 34 anys 

 

Iris Alcañiz - No, de moment. 
 

- Si vols prosperar professionalment està clar que tots 
els afegits que posis a la teva vida, ja sigui tenir un fill 
o voler fer moltes coses fora de la part laboral, et 
trauran temps per dedicar-te a la feina. Però també 
influeix que a mi els nens no m’agraden i que no tinc 
cap instint maternal, de moment. 

 

Laura Torné - No ho sóc però sí 
que m’ho 
plantejo ser. 

- Ara mateix és un tema que el tinc molt present, 
perquè ho vull ser però penso com podré cuidar un 
nen sortint tan tard de treballar. És veritat que tinc a 
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la meva parella, però en res tornarà a tenir uns 
horaris on també sortirà tard, per tant són coses que 
et fan plantejar-te la vida. Sempre penso que podria 
provar de treballar en un altre lloc per tenir més 
flexibilitat. 

Neus G. Parrot - No ho sóc i no 
m’ho plantejo de 
moment. 

- No és per la meva professió sinó per convicció, 
perquè no tinc molt clar si vull ser mare. Però si em 
decidís sí que hauria de pensar què fer amb la feina. 

 

Anònim 1 - Ni ho sóc ni m’ho 
plantejo. 

- Quan prengui la decisió de ser-ho o no, sens dubte 
que tindré en compte la meva professió. 

 

Raquel Acacio - tinc una nena 
d’un any i mig i 
estic fent 
reducció de 
jornada. 

- Sí, sóc mare. 

- Absolutament perquè és una professió que et fa 
pensar molt el fàcil o difícil que serà ser mare. És més, 
per poder ser-ho he hagut de demanar la reducció de 
jornada. Tanmateix et dic que si jo estigués en una 
altra agència on sortís molt tard i tingués un sou baix 
no ho hagués pogut ser. Però a part d’això, també et 
penses molt quan ser-ho ja que entre que estudies 
una carrera, comences en l’àmbit professional, et vas 
obrint camí, et vas estabilitzant, el teu sou et permet 
arribar a final de mes, tens una mica d’estabilitat, 
etc., van passant una sèrie d’anys que arriba un 
moment que veus que si vols ser mare no et pots 
demorar massa. 

- Gràcies a la reducció de jornada, a la llar 
d’infants i a tot l’ajut que et pugui venir 
que sempre s’agraeix. Però això en aquesta 
professió i en qualsevol altra. Nosaltres 
tenim la sort de poder comptar amb les 
nostres mares, ja que el meu marit ha de 
viatjar molt per feina. 

- Sí, la he hagut de reduït, però no m’han 
posat massa problema. 

Alguna vegada has tingut un sentiment de 
culpabilitat per no poder estar tant de 
temps amb la teva filla com t’agradaria? 
- No perquè crec que he buscat un bon 

equilibri. En realitat per mi és perfecte el 
que estic fent ara ja que treballo de nou a 
tres donant el 100% com a professional i 
per les tardes estic amb la meva filla. Per 
tant, aquesta situació implica que el meu 
esforç i la meva concentració són majors 
pel fet d’haver de treure el treball en 
menys hores i fer-ho el millor possible, ja 
que ser mare no és excusa perquè deixis de 
ser una bona professional, sinó al contrari 
perquè realment et poses més les piles. 

Vas tenir o tens por de ser acomiadada per 
no poder dedicar tantes hores al teu treball 
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pel fet de tenir una nena? 
- Absolutament. De fet en aquesta agència jo 

he estat una mica pionera en aquest 
aspecte perquè abans ningú havia tingut 
reducció de jornada i, per tant, tens por ja 
que no saps el que passarà per molt que la 
llei t’empari. A més, tens por perquè 
penses que tots aquests anys que has estat 
lluitant per demostrar el que ets i per fer 
bé el teu treball es poden acabar pel fet de 
demanar la reducció de jornada per poder 
ser mare. De totes maneres, jo he tingut la 
sort de que m’han entès perquè ja són 
molts els anys que porto aquí, coneixen 
com treballo i saben que sóc responsable. 

Homes de 25 a 29 anys 

 

Jose Hortelano - No sóc pare però 
sí que m’ho he 
plantejat ser. 

- Amb el ritme de vida d’aquesta professió és molt 
difícil ser pare. Conec a gent que l’ha deixat per poder 
estar amb la seva família. 

 

Edu Escudero - No ho sóc, però 
m’agradaria ser-
ho. 

- Sí, perquè és un sector que demana moltes hores. Per 
tant quan ho vulgui ser hauré de veure què fer amb el 
meu treball. 

 

Guillem Rius - Sí, soc pare. - No, perquè vaig entrant a la meva professió sabent 
que seria pare. 

- La veritat que no ho porto massa bé, ja 
que, en el millor dels casos, quan arribo a 
casa em dóna temps de banyar-lo, posar-li 
el pijama i ficar-lo al llit. Això vol dir que 
per les tardes una de les dues àvies o una 
cangur el va a recollir a l’escola bressol, tot 
i que a vegades pot la seva mare i jo vaig 
alguns divendres. I em sap greu perquè pel 
matí esmorzem, el vesteixo, el porto a 
l’escola i vinc cap a la feina, i moltes 
vegades quan arribo a casa ja està dormint. 
A més, hi ha caps de setmana que he de fer 
hores i això em treu encara més temps de 
poder estar amb ell. 

Pel fet de ser pare has hagut de reduir la 
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teva jornada laboral i/o has tingut algun 
problema en el treball? 
- No, tot i que m’he trobat amb la situació de 

que quan el nen està malalt he de buscar a 
algú perquè el vagi a buscar i es quedi amb 
ell. I és clar, sembla com que jo haig de 
demostrar més perquè porto menys temps, 
però per altra banda sóc pare que això és 
més de sènior. De totes maneres, en 
aquesta agència tinc la sort de que hi ha un 
gran respecte per aquest tema. 

Alguna vegada has tingut un sentiment de 
culpabilitat per no poder estar tant de 
temps amb el teu fill com t’agradaria? 
- Sí, perquè un nen creix molt de pressa i no 

et pots perdre cap cosa. 
 
- Sí, tens por de ser acomiadat per això però 

també per moltes altres coses. Però per 
sort en aquesta agència hi ha empatia amb 
aquest tema. 

Esteve Cardona - No ho sóc, però 
suposo que algun 
dia ho seré. 

- No, perquè encara em queda una mica lluny i no m’ho 
he plantejat. 

 

Jon Urbina - No ho sóc i haurà 
de passar bastant 
de temps perquè 
ho sigui. 

- No he pres aquesta decisió tenint en compte 
particularment la meva professió sinó de manera 
general com un plantejament de vida. 

 

Homes de 30 a 34 anys 

 

Carles Gómez - No sóc pare però 
m’ho he plantejat 
perquè 
m’agradaria ser-
ho. 

- Per una banda sí perquè jo no vull ser un pare absent 
i aquesta professió no cuida gens la conciliació de la 
vida familiar i laboral, i és una cosa que em sembla 
terrible. Però també depèn de que la meva parella 
està vivint a Brussel·les. De totes manes, si ella 
estigués aquí no sé què faria perquè no és fàcil, 
aquesta feina no està pensada per tenir família. 

 

Robert Rabanal - Sí, sóc pare. - La nostra idea va ser pares en un moment en que la - em preocupa la dificultat per poder 
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professió ens ho permetés per no perdre vida laboral 
versus vida familiar. El que passa és que t’adones que 
mai trobes el moment oportú per ser pare o mare, ja 
que estàs amb una inestabilitat laboral o amb una 
progressió professional que et sap greu frenar-la o 
trencar-la. Llavors arriba un moment que penses que 
qualsevol moment és bo i que qualsevol moment és 
dolent, i que és més com t’ho plantegis. 

compaginar la vida professional i la vida 
personal amb tot l’oci, perquè, per 
exemple, en l’últim any he anat una vegada 
al cinema. 

- Procuro sortir puntual i tal com surto me’n 
vaig cap a casa. Per poder aconseguir-ho, 
intento ser eficient, expeditiu i presentar 
les feines el més aviat possible. 

- M’hagués agradat reduir el meu horari 
però no crec que m’ho permetessin. 

Alguna vegada has tingut un sentiment de 
culpabilitat per no poder estar tant de 
temps amb el teu fill com t’agradaria? 
- Sí, molts cops, perquè hi ha dies que potser 

surto dues hores tard perquè haig de fer 
feina i estic pensant que arribaré a casa i 
que ja no el veuré, no li podré donar de 
sopar, no podré jugar amb ell, no estaré en 
el moment del bany... I al final t’adones 
que les campanyes creatives són per un 
client i que al més següent et demanarà 
una altra, però que en canvi el teu fill 
creixerà i ja no tornaràs a jugar amb ell com 
quan tenia un any. 

Vas tenir o tens por de ser acomiadat per no 
poder dedicar tantes hores al teu treball pel 
fet de tenir un nen? 
- Sí, de fet és una por que la tenim bastant 

constantment perquè actualment et 
demanen que dediquis moltes hores inclús 
més de les establertes. És el peix que es 
mossega la cua, ja que avui dia tens més 
treball per fer en les mateixes hores, per 
tant, si no dediques més hores la qualitat 
pot baixar i si això passa et cridaran 
l’atenció i al final hauràs d’invertir més 
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hores. 

Anònim 2 - No ho sóc i 
actualment 
tampoc m’ho 
plantejo. 

- Sí, perquè mentre vulgui seguir treballant en una gran 
agència no m’ho puc plantejar. I el dia que ho vulgui 
ser hauré de veure si ho puc compaginar amb aquest 
treball o hauré de canviar d’agència o de professió, ja 
que el dia que sigui pare m’agradaria passar temps 
amb el meu fill. 

 

Santi García - No ho sóc però 
m’ho he plantejat 
ser en un futur. 

- Sí, perquè ara l’horari l’intentem complir tot i que de 
10 mesos sempre hi ha dos que hem d’invertir més 
hores perquè ens coincideixen coses grans, sobretot 
abans de l’estiu i del Nadal. Però en el fons crec que 
no hi ha cap problema en ser pare si t’organitzes bé i 
tens un equip molt ordenat on cadascú sap el que ha 
de fer. 

 

Lluís Mata - No sóc pare però 
m’ho he plantejat 
perquè tinc 33 
anys i parella fa 
temps i penses 
en això. 

- Penso que quan una parella vol tenir fills valores 
sobretot el què fa ella i quina és la seva situació 
laboral per tal de si podrà haver-hi una bona 
conciliació entre la vida familiar i laboral. De totes 
maneres, quan vaig ser freelance sí que vam tenir en 
compte la feina dels dos, però ara que sóc indefinit 
potser li donem més pes al que fa ella. Segurament 
això continua sent com sempre perquè normalment 
es pensa una mica més en la dona que en l’home 
quan es vol tenir fills, però crec que s’hauria 
d’equiparar perquè els homes també tenim el dret de 
poder fer de pares i de poder-nos partir aquest rol 
amb les dones d’una manera més equitativa. 
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4.3.9. ABANDONAMENT DE LA PROFESSIÓ 

 

EDAT NOM MOTIUS PER ABANDONAR-LA PLA B 

Dones de 25 a 29 anys 

 

Alba Jordán - Porto poc temps i no he tingut temps encara per cansar-me, però alguna vegada 
m’ho he plantejat sobretot pel tema del temps. De totes maneres, ara per ara no la 
deixaria perquè m’agrada, és una professió que enganxa. 

 

Patri Pérez - Sí, és quelcom que veus des de que entres ja que la gent sempre té un pla B, 
aleshores comences a pensar quin pots tenir tu. 

- M’he plantejat posar una 
floristeria però no és realista. 

Sara López - Cíclicament.  

Patricia Andrés - Sí, sempre ho penso i ara més que mai, ja que m’he acabat adonant que hi ha coses a 
fer més enllà del treball i amb aquesta professió és difícil viure-les. Encara que 
m’agrada el treball potser no val tant la pena perquè has de sacrificar moltes coses 
per fer-ho. 

- la resta de sortides que 
m’agraden també són artístiques 
per tant estaria en unes 
condicions semblants. 

Pita Gan - Hi ha moments que deixaries tot de banda, però en general no perquè és un món on 
t’acabes acostumant i que et dóna coses molt bones. De moment seguirem! 

 

Dones de 30 a 34 anys 

 

Iris Alcañiz - Sí, però més per tal i com està el sector que per coses personals. Jo crec que tot  
publicitari en algun moment de la seva vida es planteja deixar-ho perquè t’exigeix 
dedicació i esforç i ara la compensació econòmica no és tan elevada com fa un temps, 
ni el treball que es fa és tan brillant  com el que es feia abans. 

 

Laura Torné - estic contenta amb el que tinc. 
- Les vegades que ho he pensat, m’he proposat deixar-ho però buscant una feina dins 

del sector de la comunicació. 

- m’agrada molt el guió, també 
escric llibres... Potser provaria de 
treballar a una revista.  

- moltes vegades penso que potser 
m’hauria de posar a treballar de 
profe que és el que volia ser de 
petita, però sé que trobaria a 
faltar aquesta part d’escriure, de 
pensar, de creativitat... 

- una feina dins del sector de la 
comunicació. 

Neus G. Parrot - Sí, claríssimament, perquè a vegades el procés creatiu em genera molta angoixa i 
també per un tema de perspectives de futur. 

 

Anònim 1 - Sí, però el que passa és que si ho deixes què faràs perquè sempre has estat fent el 
mateix. 

 

Raquel Acacio - Tots els dies se’m passa pel cap perquè és una professió molt exigent on poses molt  
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de tu, ja que és un treball on si tu estàs bé o malament es nota. És a dir, és una feina 
on el teu jo personal i el teu jo professional estan molt lligats i hi ha dies que ho 
deixaries, però després quan tot torna a la normalitat continues perquè estàs fent 
una cosa que t’agrada i que gaudeixes. De moment seguirem i el dia de demà ja 
veurem.  

Homes de 25 a 29 anys 

 

Jose Hortelano - Totes les setmanes, perquè cadascú tenim el nostre projecte personal. Tot i que en 
publicitat cada dia aprenc coses noves, ho veig com una feina llarga però temporal, sé 
que no és un treball on estaré tota la meva vida.  

 

Edu Escudero - Absolutament, cada dia, ahir vaig estar a punt de deixar el món de la publicitat 
perquè estava molt atabalat. Jo crec que tothom que treballa en publicitat pensa en 
deixar-la per guanyar qualitat de vida. L’altra dia estava parlant amb una amiga, que 
ara està en una agència de comunicació, sobre això i em va dir:  “des de que estic fora 
de la publicitat sóc millor persona i millor novia, perquè puc veure a la meva parella, 
tinc més temps i el treball és més relaxat”. 

 

Guillem Rius - Sí, tot i que encara no he arribat al punt  d’estar tan cremat per haver de deixar-la. A 
més tinc molta sort perquè la meva parella és molt comprensiva i no m’he trobat en 
la situació d’haver de deixar la meva professió per pressions familiar. 

 

Esteve Cardona - Sí, moltes vegades, però mai ho acabo fent. Tinc una relació destructiva amb la 
publicitat, com aquelles parelles que s’estan tot el dia barallant però no podem deixar 
d’estar junts. 

 

Jon Urbina - Una miqueta. El que em dóna por és veure on acaben els publicistes perquè 
desapareixen quan arriben als 40 i 50 anys. 

 

Homes de 30 a 34 anys 

 

Carles Gómez - Contínuament. Crec que això ho pensem cada setmana i també és bo que passi. 
Tanmateix suposo que les professions dels meus pares i del meu germà bessó 
m’influencien, ja que ells es dediquen a la medicina i l’educació, per tant, moltes 
vegades em plantejo fer alguna cosa on pogués ajudar una mica més a la societat, 
perquè al final nosaltres ens dediquem a vendre i a que d’altres venguin. 

- moltes vegades em plantejo fer 
alguna cosa on pogués ajudar 
una mica més a la societat. 

Robert Rabanal - És una professió que m’agrada molt, però que et castiga molt. A més veus que la teva 
feina la venen per molts més diners dels que tu reps, llavors arriba un punt que et 
planteges vendre la teva feina individualment. 

- m’he plantejat canviar-me de 
professió però no de sector. He 
pensat passar-me a la realització, 
a la planificació, etc., però mai he 
considerat deixar el món de la 
comunicació. 

Anònim 2 - Quasi cada dia.  

Santi García - Per sort arriba un moment que tens més aprenentatge i per tant t’organitzes millor el 
temps i compenses vida amb treball, ja que en el fons això és un treball i crec que has 
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de tenir una vida molt rica per tal de que a la teva feina estiguis feliç perquè sinó et 
cremes i d’un dia cap a un altre pots deixar-ho tot. 

- He tingut pensaments de com seria la meva vida en un altre treball, però mai han 
estat tan forts com per motivar-me a anar-me’n. Jo estic content, m’agrada el que 
faig i crec que encara tinc metxa per poder fer-ho un temps més, no sé quant, però 
de moment seguiré. 

Lluís Mata - Sí, hi ha moments que m’ho he plantejat, però també depèn del lloc on estiguis 
treballant, perquè jo ara a Saatchi estic bé i no penso tant en això. És veritat que els 
que ens dediquem a la creativitat ho fem perquè ens agrada la nostra feina tot i els 
horaris, els sous, etc. I si en un lloc estàs bé sempre tens la por de si trobaràs quelcom 
semblant si canvies. També penso que això passa en moltes professions però potser 
en la publicitat un pèl abans. 
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4.4. RECOMPTE DELS SUBAPARTATS  

 

4.4.1. RAONS PER ESCOLLIR LA PROFESSIÓ 

 

LI AGRADA ESCRIURE 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Se li donava bé escriure 
1 0 

1 X                    
0 0 

No és un treball monòton 
1 0 

1     X                
0 0 

Li van recomanar fer publicitat 
0 1 

1         X            
0 0 

En publicitat et paguen per escriure 
0 0 

1           X          
1 0 
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LI AGRADA LA 
CREATIVITAT/PUBLICITAT 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Volia ser creatiu/-va 
1 1 

2  X        X           
0 0 

Li agradava veure/recopilar anuncis 
2 0 

2   X X                 
0 0 

Anava a fer/va començar una altra 

carrera 

1 1 
4    X    X       X   X   

1 1 

Li agradava el món audiovisual 
0 0 

1            X         
1 0 

Volia fer anuncis d’una marca concreta 
0 0 

2             X X       
2 0 

No és una professió lineal 
0 0 

2              X  X     
1 1 

Vessant artística 
0 0 

1                 X    
0 1 

Ensenyar el seu treball 
0 0 

1                   X  
0 1 

Buscar solucions creatives 
0 0 

1                    X 
0 1 

 

PER NOTA 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Li agradava Periodisme 
0 1 

1      X               
0 0 

Li agradava Comunicació Audiovisual 
0 1 

2      X           X    
0 1 
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NO HA ESTUDIAT PUBLICITAT 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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1       X              
0 0 
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4.4.2. ELECCIÓ DEL ROL PROFESSIONAL 

 

VOLIA SER COPY 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Se li dóna millor escriure que dissenyar 
1 1 

3 X         X      X     
0 1 

Li agrada escriure 
1 1 

5     X  X    X   X      X 
2 1 

Per ser director/-a d’art es necessita 
formació en disseny 

0 1 
4          X      X   X X 

0 3 

No ho justifica 
0 1 

2         X    X        
1 0 

Li agradaria ser director/-a creatiu/-va 
1 0 

1 X                    
0 0 

 

NO HO TENIA CLAR 
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És copy perquè al seu primer treball li 
van donar aquest lloc 

2 0 
4  X X         X   X      

2 0 

Dins de la publicitat no sabia quin camí 
escollir 

0 1 
1      X               

0 0 
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NO VA COMENÇAR DE COPY 
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Va ser director/-a d’art 
1 0 

3    X             X X   
0 2 

Va passar per comptes 
0 2 

2        X X            
0 0 

Li agradaria ser director/-a d’art 
1 0 

1    X                 
0 0 
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4.4.3. TRAJECTÒRIA CREATIVA 

 

ANYS DE PROFESSIÓ 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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De 1 a 2 anys 
3 0 

5 X X  X         X  X      
2 0 

De 3 a 4 anys 
0 1 

2      X          X     
0 1 

De 4 a 5 anys 
1 0 

2   X         X         
1 0 

De 6 a 7 anys 
0 0 

4           X   X    X X  
2 2 

De 7 a 8 anys 
0 2 

2        X X            
0 0 

De 8 a 9 anys 
0 1 

2       X             X 
0 1 

De 9 a 10 anys 
1 0 

1     X                
0 0 

De 10 a 11 anys 
0 1 

2          X       X    
0 1 

 

INICIS 
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Pràctiques 
4 4 

16 X  X X X X X X X  X  X X X X X X  X 
4 4 

Continua on va començar 
2 1 

5  X X   X        X  X     
1 1 
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VALORACIÓ 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Alts i baixos 
2 0 

7 X  X        X  X  X   X  X 
3 2 

Aprenentatge 
2 1 

6   X X  X       X   X   X  
1 2 

Positiva 
2 3 

8  X   X X  X X   X       X X 
1 2 

Professió dura/exigent 
1 3 

7    X   X X  X  X   X    X  
2 1 

Progressió 
0 2 

8      X    X    X  X X X X X 
1 5 

Sí s’esperava que la professió fos com és 
0 1 

9          X X  X X X X  X X X 
4 4 

No s’esperava que la professió fos com 
és 

5 4 
11 X X X X X X X X X   X     X    

1 1 
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RENÚNCIES 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Temps 
3 2 

7 X   X X  X  X     X    X   
1 1 

Diners 
1 2 

9 X       X X  X X  X X   X  X 
4 2 

Contractes precaris 
1 0 

1   X                  
0 0 

Quan va ser junior (molt temps i pocs 
diners) 

0 2 
3        X  X         X  

0 1 

Va haver de fer-se freelance 
0 0 

1                    X 
0 1 

Ha fet renúncies però no diu quines 
1 0 

3  X           X    X    
1 1 

No ha fet renúncies 
0 1 

2      X          X     
0 1 
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4.4.4. MOTIVACIONS I PREOCUPACIONS 

 

MOTIVACIONS 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Treballar en equip/Fer brainstormings 
1 0 

2 X            X        
1 0 

Aprendre/Avançar 
4 1 

5 X X X X   X              
0 0 

Créixer professional i personalment 
1 0 

2 X               X     
0 1 

Fer un bon treball/Fer un bon treball per 
ampliar el meu book 

3 1 
7  X X  X    X   X   X     X 

2 1 

Tenir una mica d’estrès, tenir llibertat i 
adquirir nous reptes professionals 

1 0 
1    X                 

0 0 

Escriure i produir 
0 1 

1      X               
0 0 

Que valorin la meva feina/Veure pel 
carrer alguna de les coses que he fet 

0 1 
2       X      X        

1 0 

Sortir a l’hora de la feina/ Tenir més 
temps lliure 

0 1 
3        X   X      X    

1 1 

Estar tranquil/-·la a la feina 
0 1 

2        X         X    
0 1 

Tenir un treball on estic fent el que 
m’agrada 

0 1 
5          X    X   X  X X 

1 3 

Cobrar cada mes/Que et paguin per 
tenir idees 

0 0 
5            X  X X  X X   

3 2 

Trobar un equilibri entre vida personal i 
laboral 

0 0 
1               X      

1 0 

Trobar el per què d’aquesta professió 
0 0 

1                X     
0 1 
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Ajudar a ONG’s 
1 0 

1  X                   
0 0 

Viatjar 
1 0 

1    X                 
0 0 

Que el meu oci em serveixi per enriquir 
el meu treball 

0 1 
1          X           

0 0 

Gaudir de l’oci i la família 
0 0 

1                 X    
0 1 

Desenvolupar la meva faceta creativa 
fora de la feina 

0 0 
1                 X    

0 1 
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PREOCUPACIONS 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Conciliació vida laboral i familiar 
2 2 

8 X  X      X X     X X X   X 
1 3 

Hora de sortida de la feina 
1 0 

1  X                   
0 0 

Futur professional (data de 
caducitat/esperança de vida del creatiu) 

2 2 
10  X  X     X X  X   X X  X X X 

2 4 

Ser acomiadat/-da 
1 0 

3   X             X  X   
0 2 

Els diners 
2 1 

5   X X   X           X  X 
0 2 

No trobar feina quan ho necessiti 
1 0 

1    X                 
0 0 

L’estrès/pressió pel volum de feina i els 
timings 

1 0 
3     X         X   X    

1 1 

Seguir fent el meu treball el millor 
possible 

1 0 
1     X                

0 0 

Que la creativitat desaparegui per 
imposicions de l’anunciant 

0 1 
1      X               

0 0 

Cansar-me i no trobar la manera de 
reinventar-me 

0 1 
1        X             

0 0 

El paper en blanc 
0 0 

2           X  X        
2 0 

Que les meves idees es torcin per 
factors externs a mi 

0 0 
1           X          

1 0 

Refer des de zero una campanya que el 
client s’ha carregat 

0 0 
1             X        

1 0 

Saber adaptar-me a una altra agència 
0 0 

1                X     
0 1 
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RECONEIXEMENT DEL TREBALL 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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L’important és que reconeguin el teu 
treball per tenir més motivació, seguir 
endavant  i no caure en la frustració 

5 4 
17 X X X X X X X  X X X  X X  X X X X X 

3 5 

L’important és tenir un bon ambient 
laboral i que els teus companys et 
respectin per així treure el millor de tu 

0 1 
1        X             

0 0 

L’important és que reconeguin el teu 
treball per tal de que el treball en grup 
flueixi i les idees creixin 

0 0 
1            X         

1 0 

L’important és que et sàpiguen dir si una 
idea és bona o no i què es pot fer per 
millorar-la 

0 0 
1               X      

1 0 

Tu mateix has de tenir criteri per saber si 
les teves idees són bones 

3 0 
4  X X  X              X  

0 1 
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FRUSTRACIONS 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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No poder fer els plans que havia pensat 
1 0 

1  X                   
0 0 

L’anunciant cada vegada deixa menys 
llibertat a l’hora d’escriure 

0 1 
1      X               

0 0 

Una gran quantitat del treball fet no veu 
la llum 

0 1 
1      X               

0 0 

No aprendre de la teva dupla i tirar  
sol/-a del carro 

0 0 
1                 X    

0 1 

Al teu director creatiu no li agrada el 
que fas 

0 0 
1                 X    

0 1 

La teva feina passa molts filtres i el que 
acaba sortint no és el que vas escriure 

0 0 
1                  X   

0 1 

Arriba un moment que la frustració et 
rellisca 

0 0 
1                 X    

0 1 

No parla de les frustracions 
4 4 

16 X  X X X  X X X X X X X X X X   X X 
5 3 
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4.4.5. FUNCIONS I ESTIL DEL REDACTOR PUBLICITARI 

 

FUNCIONS 
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Pensar 
3 3 

10 X X   X X X   X  X X  X    X  
3 1 

Comunicar 
4 5 

19 X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X 
5 5 

Persuadir 
4 4 

15 X X X  X X X  X X X   X  X X X X X 
2 5 

Redactar/Escriure 
4 4 

16  X X X X X X X  X X X  X  X X X X X 
3 5 

Conceptualitzar 
2 3 

13  X X   X X   X X X X X   X X X X 
4 4 

Vendre 
3 4 

14  X X  X X X  X X    X X X X X X X 
2 5 

Produir/Sonoritzar 
2 1 

7   X X  X     X  X   X  X   
2 2 

Investigar 
1 0 

1    X                 
0 0 

Presentar 
1 0 

1    X                 
0 0 

Enamorar/Emocionar 
1 0 

3    X         X       X 
1 1 

Supervisar 
1 0 

5     X         X   X X  X 
1 3 

Arribar/involucrar/entretenir al públic 
1 1 

5     X   X     X    X  X  
1 2 

Portar serveis post-venda 
0 2 

2        X X            
0 0 
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Fer atractives les coses/Sorprendre 
0 1 

4        X    X    X    X 
1 2 

CRM 
0 1 

1         X            
0 0 

Fidelitzar 
0 1 

1         X            
0 0 

Innovar/Buscar la diferenciació 
0 1 

1          X           
0 0 

Crear continguts 
0 0 

2            X     X    
1 1 

Dotar de notorietat a la marca 
0 0 

2             X X       
2 0 

Anar per davant del director d’art 
0 0 

1                    X 
0 1 
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ESTIL 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 

A
lb

a 
Jo

rd
án

 

P
at

ri
 P

ér
ez

 

Sa
ra

 L
ó

p
ez

 

P
at

ri
ci

a 
A

n
d

ré
s 

P
it

a 
G

an
 

Ir
is

 A
lc

añ
iz

 

La
u

ra
 

To
rn

é 
N

eu
s 

G
. 

P
ar

ro
t 

A
n

ò
n

im
 1

 

R
aq

u
el

 
A

ca
ci

o
 

Jo
se

 
H

o
rt

el
an

o
 

Ed
u

 
Es

cu
d

er
o

 
G

u
ill

em
 

R
iu

s 
Es

te
ve

 
C

ar
d

o
n

a 

Jo
n

 U
rb

in
a 

C
ar

le
s 

G
ó

m
ez

 
R

o
b

er
t 

R
ab

an
al

 

A
n

ò
n

im
 2

 

Sa
n

ti
 

G
ar

cí
a 

Ll
u

ís
 M

at
a 

T’has d’adaptar a la marca 
5 5 

19 X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X 
5 4 

Proper 
1 0 

1  X                   
0 0 

Sintètic 
1 0 

1    X                 
0 0 

Fresc 
0 1 

1       X              
0 0 

Directe 
0 1 

1        X             
0 0 

Senzill/Sense floritures 
0 2 

2        X  X           
0 0 

Amb musicalitat i pauses 
0 0 

1            X         
1 0 

Humorístic 
0 0 

1             X        
1 0 

Literari 
0 0 

1                X     
0 1 

Enginyós i emotiu 
0 0 

1                    X 
0 1 

To neutre 
0 1 

1        X             
0 0 
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4.4.6. DIRECTOR CREATIU I DUPLA 

 

DUPLA CREATIVA 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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No tinc 
2 0 

3 X   X           X      
1 0 

Home 
1 1 

7  X       X  X  X X    X X  
3 2 

Dona 
2 1 

3   X  X  X              
0 0 

No tinc dupla fixa. Treballo tant amb 
dones com  amb homes 

0 3 
7      X  X  X  X    X X   X 

1 3 

Abans era una dona 
0 0 

2                X   X  
0 2 

 

DIRECTOR CREATIU 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Home 
5 3 

15 X X X X X  X  X X X   X X X X X X  
3 4 

Treballo tant amb dones com amb 
homes 

0 2 
3      X  X    X         

1 0 

Dona 
0 0 

2             X       X 
1 1 
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4.4.7. QÜESTIONS  DE GÈNERE 

 

SITUACIÓ DELS  
DEPARTAMENTS CREATIUS 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Es troba igual de a gust treballant amb 
homes que amb dones (la manera de ser 
no depèn del sexe sinó de la persona) 

5 5 
20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5 5 

Prefereix treballar amb dones 
0 0 

1                X     
0 1 

Prefereix treballar amb homes 
0 0 

2            X     X    
1 1 

Es porta millor amb les dones 
1 0 

1    X                 
0 0 

Es porta millor amb els homes 
0 1 

2      X      X         
1 0 

Hi ha paritat al seu departament creatiu  
2 2 

6 X   X  X  X    X   X      
2 0 

Són més homes al seu departament 
creatiu 

3 1 
11  X X  X    X  X  X X  X  X X X 

3 4 

Són més dones al seu departament 
creatiu 

0 2 
3       X   X       X    

0 1 

Ha participat/participa en les 
presentacions davant dels clients 

3 5 
14  X X  X X X X X X  X  X  X X  X X 

2 4 

En el departament creatiu les dones 
tenen un nivell de responsabilitat 
inferior al dels homes 

3 2 
8  X X  X  X  X  X     X   X  

1 2 

En els nivells més baixos dels 
departaments creatius hi ha força 
similitud entre homes i dones 

1 1 
5     X    X      X X   X  

1 2 

En el departament creatiu les dones 
tenen un salari inferior al dels homes 

4 2 
9  X X X X  X  X  X     X   X  

1 2 
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Els directors creatius presents en un 
jurat són majoritàriament homes 

1 0 
1     X                

0 0 
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PUBLICITAT I SEXISME 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Si hi hagués més dones en els 
departaments creatius possiblement els 
missatges no series tan sexistes 

0 1 
3      X             X X 

0 2 

El to/la creativitat de la campanya te’l 
marca l’anunciant 

2 0 
4 X  X             X    X 

0 2 

T’has de ficar a la pell del consumidor i 
vendre-li el que vol veure (insights)/La 
publicitat es basa en exemples de la 
societat 

1 1 
5    X   X     X   X   X   

2 1 

La publicitat ha de fugir dels estereotips 
i fer coses noves 

1 0 
1  X                  

 
 0 0 

Hi ha molta susceptibilitat 
innecessària/Arriba un punt on es treu 
tot de polleguera/Ens hem de riure dels 
tòpics 

1 2 
5   X    X  X        X X   

0 2 

El sexisme a la publicitat depèn dels ulls 
de qui la mira 

1 0 
1    X                 

0 0 

El tema del sexisme em sona als anys 
noranta, ara el veig menys/Les 
generacions més joves tenim bastant 
interioritzat el tema de la igualtat 

1 0 
2     X               X 

0 1 

El masclisme implícit existeix a tot arreu 
perquè està molt arrelat en tots 
nosaltres 

0 1 
1      X               

0 0 

El sexisme està per sota de si la feina la 
fa un home o una dona, ja que depèn de 
la mentalitat de la persona/Intervé 
l’autoregulació personal 

0 1 
3        X     X X       

2 0 

Als homes creatius mai els hi he vist un 
deixi sexista 

0 1 
1          X           

0 0 

Patricia
Texto escrito a máquina

Patricia
Rectángulo

Patricia
Texto escrito a máquina
gest
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Tinc dubtes d’on està el sexisme: si en el 
missatge o en els ulls de qui veu l’anunci 

0 0 
1           X          

1 0 

La publicitat no es fa per canviar rols de 
la societat 

0 0 
1            X         

1 0 

Més que sexisme o no sexisme el que hi 
ha són idees bones i idees dolentes 

0 1 
2       X       X       

1 0 

Hi ha anuncis que no es critiquen però 
que si es canviessin els rols serien 
denunciats per associacions femenines 

0 0 
1               X      

1 0 

La millor denúncia que es pot fer d’una 
campanya és no comprar el producte 

0 0 
1                 X    

0 1 

S’haurien de passar filtres a les agències 
per tenir en compte les reaccions 
d’ambdós sexes abans de treure cap 
endavant un projecte 

0 0 
1                   X  

0 1 
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COMPTES 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Automoció 
3 2 

10 X X X     X X  X X    X X X   
2 3 

Salut 
1 1 

3    X   X             X 
0 1 

Alimentació i begudes 
1 2 

8     X X    X X X X X  X     
4 1 

Educació 
1 1 

3     X  X     X         
1 0 

Bellesa/Higiene 
1 1 

6     X     X   X    X  X X 
1 3 

Energia 
0 2 

3       X X    X         
1 0 

Fundació 
0 1 

2       X          X    
0 1 

Esdeveniments musicals 
0 1 

1       X              
0 0 

Indústria 
0 1 

1          X           
0 0 

Sector financer 
0 0 

3           X     X X    
1 2 

Roba 
0 0 

1            X         
1 0 

Sector esportiu 
0 0 

2               X X     
1 1 

Productes de neteja 
0 0 

1                 X    
0 1 

Empresa d’escombraries 
0 0 

1                 X    
0 1 

Imatge i so 
0 0 

1                 X    
0 1 
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No tinc uns comptes fixos 
0 0 

4           X     X   X X 
1 3 

 

 

DONES CREATIVES 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Són més eficients 
1 0 

4 X               X  X  X 
0 3 

Defensen les seves idees de manera més 
racional 

1 0 
2 X                 X   

0 1 

Són més sensibles 
1 1 

6 X         X      X X X X  
0 4 

Manen amb més tacte 
2 0 

6 X   X            X X X X  
0 4 

Són més dolces 
0 1 

1      X               
0 0 

Són més organitzades 
0 2 

5        X  X  X     X   X 
1 2 

Li donen moltes voltes a les coses 
0 1 

1          X           
0 0 

Són més simpàtiques 
0 0 

1           X          
1 0 

Depèn de la persona i no del sexe (cada 
persona té les seves característiques) 

4 5 
18 X X X  X X X X X X X X X X X X X X  X 

5 4 
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DIVISIÓ SEXUAL DEL TREBALL 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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A l’agència es dóna el principi de 
separació: hi ha treballs d’homes i 
treballs de dones 
            
      (Els que diuen que sí afegeixen que és 

perquè al departament de comptes hi ha 

més dones i al departament creatiu, més 

homes) 

1 2 

6    X  X   X  X  X X       

3 0 

A l’agència es dóna el principi jeràrquic: 
un treball d’home “val” més que un 
treball de dona 

0 0 
0                     

0 0 

No sap si a l’agència es dóna el principi 
de separació 

0 0 
1                X     

0 1 

 

DISCRIMINACIÓ SEXUAL 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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No es sent discriminat/-da sexualment 
en el seu lloc de treball 

5 5 
20 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5 5 

Té la sensació de que els homes tenen 
més credibilitat que les dones 

1 1 
2    X    X             

0 0 

Es sent (sembla més jove del que és)/es 
va sentir discriminat/-da per ser jove  

0 2 
2       X X             

0 0 

Hi ha certes preferències cap a les idees 
de les dones per part dels caps 

0 0 
1                 X    

0 1 
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4.4.8. CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR 

 

ÉS MARE/PARE 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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És mare 
0 1 

1          X           
0 0 

És pare 
0 0 

2             X    X    
1 1 

No és mare 
5 4 

9 X X X X X X X X X            
0 0 

No és pare 
0 0 

8           X X  X X X  X X X 
4 4 

Es planteja ser mare 
0 1 

1       X              
0 0 

Es planteja ser pare 
0 0 

5           X X    X   X X 
2 3 

Actualment no es planteja ser mare, 
però en un futur potser sí 

4 3 
7 X X X  X X  X X            

0 0 

Actualment no es planteja ser pare, però 
en un futur potser sí 

0 0 
3              X X   X   

2 1 

No vol ser mare 
1 0 

1    X                 
0 0 
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INFLUÈNCIA DE LA PROFESSIÓ EN LA 
MATERNITAT/PATERNITAT 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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La meva professió ha influït/influirà 
5 5 

17 X X X X X X X X X X X X    X X X X X 
2 5 

La meva no professió ha influït/influirà 
0 0 

3             X X X      
3 0 

La meva decisió ha estat/estarà 
influenciada per més motius 
(edat, instint maternal, distància, etc.) 

3 2 
7 X X X   X  X        X X    

0 2 

 

CONCILIACIÓ 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Ha reduït la seva jornada laboral 
0 1 

1          X           
0 0 

Ajut familiar 
0 1 

2          X   X        
1 0 

Complint els horaris 
0 1 

2          X       X    
0 1 

És difícil la conciliació 
0 0 

2             X    X    
1 1 

Sent culpabilitat per no poder estar més 
temps amb els fills 

0 0 
2             X    X    

1 1 

Té por de ser acomiadat/-da pel fet de 
dedicar menys temps al treball i més a la 
família 

0 1 
3          X   X    X    

1 1 

No se li fan les preguntes perquè no és 
mare/pare 

5 4 
17 X X X X X X X X X  X X  X X X  X X X 

4 4 
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4.4.9. ABANDONAMENT DE LA PROFESSIÓ 

 

MOTIUS PER ABANDONAR-LA 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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El temps 
1 1 

2 X     X               
0 0 

Guanyar qualitat de vida 
1 0 

2    X        X         
1 0 

S’han de sacrificar moltes coses 
1 0 

1    X                 
0 0 

Com està el sector 
0 1 

1      X               
0 0 

Professió exigent 
0 2 

3      X    X       X    
0 1 

Diners 
0 1 

2      X           X    
0 1 

Angoixa 
0 1 

1        X             
0 0 

Perspectives de futur 
0 1 

2        X   X          
1 0 

Ha pensat en abandonar la professió 
però no diu els motius 

3 2 
12  X X  X  X  X    X X X X  X X X 

3 4 
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PLA B 

 Dones de 25 a 29 anys Dones de 30 a 34 anys Homes de 25 a 29 anys Homes de 30 a 34 anys 
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Posar una floristeria 
1 0 

1  X                   
0 0 

Sortides artístiques 
1 0 

1    X                 
0 0 

Treballar en una revista 
0 1 

1       X              
0 0 

Treballar de profe 
0 1 

1       X              
0 0 

Professió on poder ajudar a la societat 
0 0 

1                X     
0 1 

Món de la comunicació 
0 1 

2       X          X    
0 1 

No parla d’un pla B 
3 4 

15 X  X  X X  X X X X X X X X   X X X 
5 3 
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4.5. PRESENTACIÓ DE LES FREQÜÈNCIES DE RESPOSTA EN RELACIÓ ALS 

ÍTEMS ANALITZATS 

 

4.5.1. RAONS PER ESCOLLIR LA PROFESSIÓ 

En la reflexió de quines han estat les raons per escollir la professió de publicitari s’observen 

dos grans motius: el gust per escriure i el gust per la creativitat i la publicitat. Tot i això, alguns 

(4) confessen que anaven a fer o fins i tot van començar una altra carrera. 

 

Dones de 25 a 29 anys 

2 de les 5 entrevistades van cursar els estudis de Publicitat i Relacions Públiques perquè els 

agradava escriure. Tanmateix afirmen que se’ls donava bé aquesta faceta i que no era un 

treball monòton. 

Les altres 3 entrevistades assenteixen que el que les va moure a fer aquesta elecció va ser que 

els agradava la creativitat i la publicitat. 

 

Dones de 30 a 34 anys 

En aquest cas, a part del gust per escriure (1 entrevistada) i del gust per la creativitat i la 

publicitat (2), també va intervenir un altre factor: la nota mitja d’accés, ja que una de les 

entrevistades volia fer Periodisme o Comunicació Audiovisual però la nota era més alta que la 

de Publicitat i Relacions Públiques. Així doncs, va començar aquests estudis amb la idea de 

canviar-se, però finalment els va acabar de cursar perquè li va atreure el món de la creativitat. 

Per altra banda, la cinquena entrevistada d’aquesta franja diu que no havia estudiat Publicitat i 

Relacions Públiques sinó Comunicació Audiovisual (és l’únic cas de la mostra),però que 

actualment és publicista degut a que es va buscar pràctiques de publicitat pel seu compte 

perquè volia saber què era ser copy i li va agradar. A més, quan es va posar a buscar feina, la va 

trobar en publicitat. 

 

Homes de 25 a 29 anys 

Tots els entrevistats menys un van cursar publicitat perquè els agradava la creativitat i la 

publicitat. Aquest restant ho va fer perquè li agradava escriure i segons ell publicitat és la única 

professió on et paguen per escriure. 
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Homes de 30 a 34 anys 

En aquest grup hi ha unanimitat, ja que a tots cinc els va moure el seu gust per la creativitat i la 

publicitat. Tot i això, un d’ells afirma que també va influir la nota, ja que estava entre Publicitat 

i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual. 

 

 

4.5.2.  ELECCIÓ DEL ROL PROFESSIONAL 

En la valoració de l’elecció de la professió de redactor publicitari es destaquen tres grans 

categories: volia ser copy, no ho tenia clar i no va començar de copy. 

 

Dones de 25 a 29 anys 

2 de les 5 entrevistades tenien molt clar que volien ser copys perquè se’ls donava millor 

escriure que dissenyar i els hi agradava escriure. A més una d’elles confessa que en un futur 

voldria ser directora creativa. 

D’altra banda, 2 redactores sabien que volien treballar al departament creatiu però no tenien 

clar si com a directores creatives o com a copys. Finalment, van acabar sent copys perquè al 

seu primer treball els hi van donar aquesta posició. 

La cinquena dona no va començar de redactora sinó de directora d’art, quelcom que li 

agradaria tornar a ser un cop adquireixi més coneixement en aquesta matèria. 

 

Dones de 30 a 34 anys 

3 de les entrevistades volien ser redactores publicitàries per diferents motius: el gust per 

escriure guions, més facilitat per escriure que per dissenya i la convicció de que per ser 

directora d’art es necessita formació en disseny. Una d’elles, tot i que ho tenia molt clar, va 

començar en comptes perquè el seu book  era molt petit. Igualment, una altra entrevistada va 

passar primer per comptes. I la cinquena dona no sabia quin camí seguir dins de la publicitat, 

però al final va veure que li agradava la part creativa. 

 

Homes de 25 a 29 anys 

3 dels entrevistats tenien clar que es decantarien per la redacció publicitària, mentre que els 

altres 2 van acabar sent copys perquè al seu primer treball li van donar aquest lloc. 
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Homes de 30 a 34 anys 

3 dels entrevistats volien ser copys pels mateixos motius que les dones d’aquesta franja 

d’edat, mentre que els altres dos van començar de directors d’art però van veure que se’ls 

donava millor escriure i van decidir convertir-se en redactors publicitaris. 

 

 

4.5.3. TRAJECTÒRIA CREATIVA 

Per tal de dibuixar la carrera creativa de la mostra, s’han elaborat diferents preguntes: els anys 

que porten a la professió, quin va ser el seu primer treball, com valoren la seva trajectòria i si 

és com se l’esperaven, i si han hagut de renunciar a certes coses per tal d’accedir al seu lloc de 

treball. 

 

Dones de 25 a 29 anys 

Pel que fa als anys de professió, la resposta més repetida és de 1 a 2 anys (3), seguida de 4 a 5 

anys (1) i de 9 a 10 anys (1). 

Totes les entrevistades menys una afirmen que els seus primers passos els van donar gràcies a 

les pràctiques. A més, 2 redactores continuen treballant a l’agència on van començar. 

Per altra banda, atribueixen diferents definicions a les seves carreres laborals: alts i baixos, 

aprenentatge, positiva, i professió dura i exigent. Tanmateix, cap de les redactores publicitàries 

s’esperaven que la professió fos com és, quelcom que explica les renúncies que han hagut de 

fer i que potser no se les imaginaven, com són el temps i els diners. 

 

Dones de 30 a 34 anys 

Al passar al següent esglaó d’edat, els anys a la professió també augmenten. D’aquesta 

manera les dades emeses són de 3 a 4 anys (1), de 7 a 8 anys(2), de 8 a 9 anys (1) i de 10 a 11 

anys (1). 

Totes les entrevistades menys una es van iniciar fent pràctiques i només 1 d’elles continua on 

va començar. 

D’altra banda, les valoracions més repetides són que fan un balanç positiu de la seva carrera 

laboral però que tanmateix és una professió dura i exigent. També afirmen que han anat 

progressant i que han estat un aprenentatge. Així doncs, només 1 d’elles s’esperava que 

aquest ofici fos com és. A més, confessen que quan van ser júniors es van sentir mal valorades 

i que han hagut de renunciar al temps i als diners. De totes maneres, una d’elles diu que no ha 

hagut de fer renúncies per accedir al seu lloc de treball. 
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Homes de 25 a 29 anys 

Els homes més joves porten a la professió de 1 a 2 anys (2), de 4 a 5 anys (1) i de 6 a 7 anys (2). 

Tots menys un s’han arrencat fent pràctiques i només 1 d’ells continua on va començar. 

Per altra banda, valoren que les seves carreres laborals han tingut alts i baixos i que és una 

professió dura i exigent, però que també han après, han progressat i han estat positives.  

Tot i que només 1 d’ells diu que no s’esperava que aquest ofici fos com és, tots afirmen que 

han hagut de fer renúncies, especialment a nivell econòmic encara que també a nivell horari. 

 

Homes de 30 a 34 anys 

Com en el cas de les dones, al pujar d’esglaó d’edat, els anys a la professió també 

s’incrementen. Així doncs, afirmen que porten de 3 a 4 anys (1), de 6 a 7 anys (2), de 8 a 9 anys 

(1) i de 10 a 11 anys (1). 

Igualment, 4 d’ells s’han iniciat fent pràctiques i només 1 continua on va començar. 

D’altra banda, tots cinc creuen que les seves trajectòries laborals s’han caracteritzat per la 

progressió. A més, afegeixen que han tingut alts i baixos, que han après, que han estat 

positives i que és una professió dura i exigent. 

Com en la franja anterior, només 1 no s’esperava que la professió fos com és. Tanmateix, 4 

d’ells han renunciat a certes coses per arribar a on estan, com als diners i al temps, així com 

haver hagut de fer-se freelance o haver passat uns primers anys difícils. 

 

 

4.5.4. MOTIVACIONS I PREOCUPACIONS 

Al llarg de les entrevistes se’ls ha preguntat per les seves motivacions i preocupacions laborals i 

personals (però molts no han respost a les personals), així com pel reconeixement del treball 

com una font de motivació. Tanmateix, 4 dels 20 entrevistats parlen de forma heterogènia 

sobre les seves frustracions encara que aquesta pregunta no s’ha fet de manera explícita. 

 

Dones de 25 a 29 anys 

Els motiva: 

- Treballar en equip/Fer brainstormings: 1. 

- Aprendre/Avançar: 4. 

- Créixer professional i personalment: 1. 

- Fer un bon treball/Fer un bon treball per ampliar el meu book: 3. 

- Tenir una mica d’estrès, tenir llibertat i adquirir nous reptes professionals: 1. 

- Ajudar a ONG’s: 1. 
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- Viatjar: 1. 

Els preocupa: 

- Conciliació vida laboral i familiar: 2. 

- Hora de sortida de la feina: 1. 

- Futur professional (data de caducitat/esperança de vida del creatiu): 2 

- Ser acomiadada: 1. 

- Els diners: 2. 

- No trobar feina quan ho necessiti: 1. 

- L’estrès/pressió pel volum de feina i els timings: 1. 

- Seguir fent el meu treball el millor possible: 1. 

Pel que fa al reconeixement del treball, totes 5 coincideixen en que és important que 

reconeguin el seu treball per tenir més motivació, seguir endavant i no caure en la frustració. 

Tanmateix, 3 d’elles afegeixen que una mateixa ha de tenir criteri per saber si les seves idees 

són bones. 

Per últim, 1 entrevistada afirma que li frustra molt no poder fer els plans que havia pensat pel 

fet de quedar-se més temps a la feina del previst. 

 

Dones de 30 a 34 anys 

Els motiva: 

- Aprendre/Avançar: 1. 

- Fer un bon treball/Fer un bon treball per ampliar el meu book: 1. 

- Escriure i produir: 1. 

- Que valorin la meva feina/Veure pel carrer alguna de les coses que he fet: 1. 

- Sortir a l’hora de la feina/ Tenir més temps lliure: 1. 

- Estar tranquil·la a la feina: 1. 

- Tenir un treball on estic fent el que m’agrada: 1. 

- Que el meu oci em serveixi per enriquir el meu treball: 1. 

Els preocupa: 

- Conciliació vida laboral i familiar: 2. 

- Futur professional (data de caducitat/esperança de vida del creatiu): 2. 

- Els diners: 1. 

- Que la creativitat desaparegui per imposicions de l’anunciant: 1. 

- Cansar-me i no trobar la manera de reinventar-me: 1. 

Respecte al reconeixement del treball, 4 redactores estan d’acord en que l’important és que 

reconeguin el seu treball per tenir més motivació, seguir endavant i no caure en la frustració. I 
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la cinquena opina que l’important és tenir un bon ambient laboral i que els seus companys la 

respectin per així treure el millor d’ella. 

Finalment, una redactora diu que té dos grans frustracions: l’anunciant cada vegada deixa 

menys llibertat a l’hora d’escriure i una gran quantitat del treball fet no veu la llum. 

 

Homes de 25 a 29 anys 

Els motiva: 

- Treballar en equip/Fer brainstormings: 1. 

- Fer un bon treball/Fer un bon treball per ampliar el meu book: 2. 

- Que valorin la meva feina/Veure pel carrer alguna de les coses que he fet: 1. 

- Sortir a l’hora de la feina/ Tenir més temps lliure: 1. 

- Tenir un treball on estic fent el que m’agrada: 1. 

- Cobrar cada mes/Que et paguin per tenir idees: 3. 

- Trobar un equilibri entre vida personal i laboral: 1. 

Els preocupa: 

- Conciliació vida laboral i familiar: 1. 

- Futur professional (data de caducitat/esperança de vida del creatiu): 2. 

- L’estrès/pressió pel volum de feina i els timings: 1. 

- El paper en blanc: 2. 

- Que les meves idees es torcin per factors externs a mi: 1. 

- Refer des de zero una campanya que el client s’ha carregat: 1. 

Pel que fa al reconeixement del treball, 3 entrevistats estan d’acord en que l’important és que 

reconeguin el seu treball per tenir més motivació, seguir endavant i no caure en la frustració. 

El quart diu que l’important és que reconeguin el seu treball però no per un tema de motivació 

sinó per tal de que el treball en grup flueixi i les idees creixin. I el cinquè opina que és millor 

que li sàpiguen dir si una idea és bona o dolenta i què fer per millorar-la. 

 

Homes de 30 a 34 anys 

Els motiva: 

- Créixer professional i personalment: 1. 

- Fer un bon treball/Fer un bon treball per ampliar el meu book: 1. 

- Sortir a l’hora de la feina/ Tenir més temps lliure: 1. 

- Estar tranquil a la feina: 1. 

- Tenir un treball on estic fent el que m’agrada: 3. 

- Cobrar cada mes/Que et paguin per tenir idees: 2. 
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- Trobar el per què d’aquesta professió: 1. 

- Gaudir de l’oci i la família: 1. 

- Desenvolupar la meva faceta creativa fora de la feina: 1. 

Els preocupa: 

- Conciliació vida laboral i familiar: 3. 

- Futur professional (data de caducitat/esperança de vida del creatiu): 4. 

- Ser acomiadat: 2. 

- Els diners: 2. 

- L’estrès/pressió pel volum de feina i els timings: 1. 

- Saber adaptar-me a una altra agència: 1. 

Pel que fa al reconeixement del treball, tots 5 coincideixen en que és important que 

reconeguin el seu treball per tenir més motivació, seguir endavant i no caure en la frustració. 

Tanmateix, 1 d’ells afegeix que un mateix ha de tenir criteri per saber si les seves idees són 

bones. 

Per últim, un entrevistat afirma que li frustra que la seva feina passa molts filtres i que moltes 

vegades el que acaba sortint no és el que ell havia escrit. Tanmateix, un altre redactor diu que 

hi ha dues coses que poden generar frustració: tenir la sensació de que no s’aprèn de la dupla i 

de que es tira sol del carro i/o que al director creatiu no li agradi el que es fa. A més, confessa 

que arriba un moment que la frustració rellisca perquè sinó seria un motiu de depressió.  

 

 

4.5.5. FUNCIONS I ESTIL DEL REDACTOR PUBLICITARI 

Per tal d’esbrinar si tots els entrevistats independentment del sexe tenen les mateixes funcions 

als departaments creatius, se’ls ha preguntat quines tasques concretes desenvolupen i si estan 

d’acord amb que les funcions d’un redactor publicitari són vendre, persuadir i comunicar. 

Per altra banda, quasi tots coincideixen en que l’estil a l’hora d’escriure el marca l’anunciant i 

per això només 9 dels 20 entrevistats han afegit quin és el seu estil. 

 

Dones de 25 a 29 anys 

Les seves funcions són: 

- Pensar: 3. 

- Comunicar: 4. 

- Persuadir: 4. 

- Redactar/Escriure: 4. 

- Conceptualitzar: 2. 
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- Vendre: 3. 

- Produir/Sonoritzar: 2. 

- Investigar: 1. 

- Presentar: 1. 

- Enamorar/Emocionar: 1. 

- Supervisar: 1. 

- Arribar/involucrar/entretenir al públic: 1. 

Pel que fa a l’estil, totes 5 afirmen que s’han d’adaptar a la marca, però una diu que el seu es 

caracteritza per ser proper i una altra, sintètic. 

 

Dones de 30 a 34 anys 

Les seves funcions són: 

- Pensar: 3. 

- Comunicar: 5. 

- Persuadir: 4. 

- Redactar/Escriure: 4. 

- Conceptualitzar: 3. 

- Vendre: 4. 

- Produir/Sonoritzar: 1. 

- Arribar/involucrar/entretenir al públic: 1. 

- Portar serveis post-venda: 2. 

- Fer atractives les coses/Sorprendre: 1 

- CRM: 1. 

- Fidelitzar: 1. 

- Innovar/Buscar la diferenciació: 1. 

Respecte a l’estil, totes 5 diuen que s’han d’adaptar a la marca. A més, una afirma que el seu 

estil és fresc, una altra que és directe, senzill i sense floritures i amb un to neutre, i una tercera 

que també escriu de manera senzilla i sense floritures. 

 

Homes de 25 a 29 anys 

Les seves funcions són: 

- Pensar: 3. 

- Comunicar: 5. 

- Persuadir: 2. 

- Redactar/Escriure: 3. 
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- Conceptualitzar: 4. 

- Vendre: 2. 

- Produir/Sonoritzar: 2. 

- Enamorar/Emocionar: 1. 

- Supervisar: 1. 

- Arribar/involucrar/entretenir al públic: 1. 

- Fer atractives les coses/Sorprendre: 1. 

- Crear continguts: 1. 

- Dotar de notorietat a la marca: 2. 

Pel que fa a l’estil, tots 5 afirmen que s’han d’adaptar a la marca, però un diu que el seu es 

caracteritza per tenir musicalitat i pauses i un altre, per ser humorístic. 

 

Homes de 30 a 34 anys 

Les seves funcions són: 

- Pensar: 1. 

- Comunicar: 5. 

- Persuadir: 5. 

- Redactar/Escriure: 5. 

- Conceptualitzar: 4. 

- Vendre: 5. 

- Produir/Sonoritzar: 2. 

- Enamorar/Emocionar: 1. 

- Supervisar: 3. 

- Arribar/involucrar/entretenir al públic: 2. 

- Fer atractives les coses/Sorprendre: 2. 

- Crear continguts: 1. 

- Anar per davant del director d’art: 1. 

Pel que fa a l’estil, 4 d’ells diuen que s’han d’adaptar a la marca i el cinquè afirma que té un 

estil molt literari. A més, un altre afegeix que escriu de manera enginyosa i emotiva. 
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4.5.6. DIRECTOR CREATIU I DUPLA 

 

Dones de 25 a 29 anys 

2 de les entrevistades no tenen dupla creativa, mentre que altres 2 tenen a una dona i la 

cinquena, a un home. 

Per altra banda, els directors creatius de les 5 redactores són homes. 

 

Dones de 30 a 34 anys 

3 de les entrevistades no tenen dupla fixa, sinó que treballen tant amb dones com amb homes 

segons el projecte. En canvi, la quarta redactora té a una dona i la cinquena, a un home. 

D’altra banda, 3 d’elles són dirigides creativament per un home, mentre que les altres 2 tenen 

tant directores creatives com directors creatius depenen del projecte. 

 

Homes de 25 a 29 anys 

3 d’ells fan parella amb un home, mentre que un altre no té dupla i el cinquè treballa tant amb 

dones com amb homes perquè ni la seva dupla ni el seu director creatiu són fixos.  

Per altra banda, el director creatiu de 1 dels redactors és una dona i dels altres 3, un home. 

 

Homes de 30 a 34 anys 

2 redactors manifesten que abans tenien a una dona com a dupla creativa però que ara un té a 

un home i l’altre treballa amb ambdós sexes. Això mateix passa amb dos entrevistats més, ja 

que varien de parella segons el projecte. I el cinquè treballa amb un altre home. 

D’altra banda, 4 dels entrevistats tenen a un home com a director creatiu i el redactor restant 

té a una dona. 

 

 

4.5.7. QÜESTIONS DE GÈNERE 

Per abordar una de les parts més importants del present estudi, s’han fet diverses preguntes 

per tal de saber quina és la situació actual dels departaments creatius amb enfoc de gènere, 

què pensen sobre la publicitat i el sexisme, quins comptes porten, com creuen que són les 

dones creatives, si es dóna algun o tots dos principis organitzadors de la divisió sexual de 

treball a les seves agències, i si es senten discriminats o discriminades sexualment al seus llocs 

de treball. 
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Dones de 25 a 29 anys 

Totes 5 es troben igual d’a gust treballant amb homes que amb dones, ja que pensen que la 

manera de ser no depèn del sexe sinó de la persona. Tot i això, una de les noies confessa que 

es porta millor amb les dones. 

Pel que respecte a la paritat en els departaments creatius, en 2 d’ells la hi ha però en els altres 

3 hi ha més homes que dones. A més, 3 d’elles pensen que en els departaments creatius les 

dones tenen un nivell de responsabilitat inferior al dels homes i 4, que també tenen un salari 

inferior. Tot i que una de les entrevistades afirma que en els nivells més baixos dels 

departaments creatius hi ha força similitud entre homes i dones. I ella mateixa afegeix que els 

directors creatius presents en un jurat són majoritàriament homes. 

Pel que fa a les presentacions davant dels clients, 3 dones participen o han participat en elles.  

Sobre la publicitat i el sexisme pensen: 

- Si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els missatges no 

series tan sexistes: 0. 

- El to/la creativitat de la campanya te’l marca l’anunciant: 2. 

- T’has de ficar a la pell del consumidor i vendre-li el que vol veure (insights)/La 

publicitat es basa en exemples de la societat: 1. 

- La publicitat ha de fugir dels estereotips i fer coses noves: 1. 

- Hi ha molta susceptibilitat innecessària/Arriba un punt on es treu tot de 

polleguera/Ens hem de riure dels tòpics: 1. 

- El sexisme a la publicitat depèn dels ulls de qui la mira: 1. 

- El tema del sexisme em sona als anys noranta, ara el veig menys/Les generacions més 

joves tenim bastant interioritzat el tema de la igualtat: 1. 

Els  comptes que porten són de: 

- Automoció: 3. 

- Salut: 1. 

- Alimentació i begudes: 1. 

- Educació: 1. 

- Bellesa/Higiene: 1. 

Pensen que les dones creatives: 

- Són més eficients: 1. 

- Defensen les seves idees de manera més racional:  1. 

- Són més sensibles: 1. 

- Manen amb més tacte:  2. 

- Depèn de la persona i no del sexe (cada persona té les seves característiques): 4. 
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Respecte als principis organitzadors de la divisió sexual del treball afirmen que: 

- A l’agència es dóna el principi de separació: hi ha treballs d’homes i treballs de dones: 

1. 

- A l’agència es dóna el principi jeràrquic: un treball d’home “val” més que un treball de 

dona: 0. 

Per últim, cap de les cinc es sent discriminada sexualment en el seu lloc de treball, però una 

entrevistada afegeix que té la sensació de que els homes tenen més credibilitat que les dones. 

 

Dones de 30 a 34 anys 

Totes 5 es troben igual d’a gust treballant amb homes que amb dones, ja que pensen que la 

manera de ser no depèn del sexe sinó de la persona. Tot i això, una de les noies confessa que 

es porta millor amb els homes. 

Pel que respecte a la paritat en els departaments creatius, en 2 d’ells la hi ha, mentre que en 

un altre hi ha més homes que dones, i en els dos restants, més dones que homes. A més, 2 

d’elles pensen que en els departaments creatius les dones tenen un nivell de responsabilitat i 

un salari inferior al dels homes. Tot i que una d’elles afirma que en els nivells més baixos dels 

departaments creatius hi ha força similitud entre homes i dones. 

Pel que fa a les presentacions davant dels clients, totes 5 participen o han participat en elles. 

Sobre la publicitat i el sexisme pensen: 

- Si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els missatges no 

series tan sexistes: 1. 

- T’has de ficar a la pell del consumidor i vendre-li el que vol veure (insights)/La 

publicitat es basa en exemples de la societat: 1. 

- Hi ha molta susceptibilitat innecessària/Arriba un punt on es treu tot de 

polleguera/Ens hem de riure dels tòpics: 2. 

- El masclisme implícit existeix a tot arreu perquè està molt arrelat en tots nosaltres: 1. 

- El sexisme està per sota de si la feina la fa un home o una dona, ja que depèn de la 

mentalitat de la persona/Intervé l’autoregulació personal: 1. 

- Als homes creatius mai els hi he vist un gest sexista: 1. 

- Més que sexisme o no sexisme el que hi ha són idees bones i idees dolentes: 1. 

Els  comptes que porten són de: 

- Automoció: 2. 

- Salut:  1. 

- Alimentació i begudes: 2. 

- Educació: 1. 
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- Bellesa/Higiene: 1. 

- Energia: 2. 

- Fundació: 1. 

- Esdeveniments musicals: 1. 

- Indústria: 1. 

Pensen que les dones creatives: 

- Són més sensibles: 1. 

- Són més dolces: 1. 

- Són més organitzades: 2. 

- Li donen moltes voltes a les coses: 1. 

- Depèn de la persona i no del sexe (cada persona té les seves característiques): 5. 

Respecte als principis organitzadors de la divisió sexual del treball afirmen que: 

- A l’agència es dóna el principi de separació: hi ha treballs d’homes i treballs de dones: 

2. 

- A l’agència es dóna el principi jeràrquic: un treball d’home “val” més que un treball de 

dona: 0. 

Per últim, cap de les cinc es sent discriminada sexualment en el seu lloc de treball, però una 

d’elles afegeix que a vegades es sent discriminada en les presentacions davant dels clients 

perquè aquests pensen que és més jove del que és, mentre que una altra diu que té la 

sensació de que els homes tenen més credibilitat que les dones i que quan va començar en 

aquesta professió es va sentir discriminada pel fet de ser una noia jove. 

 

Homes de 25 a 29 anys 

Tots 5 es troben igual d’a gust treballant amb homes que amb dones, ja que pensen que la 

manera de ser no depèn del sexe sinó de la persona. Tot i això, un dels nois confessa que 

prefereix treballar amb homes i que es porta millor amb els homes. 

Pel que respecte a la paritat en els departaments creatius, en 2 d’ells la hi ha però en els altres 

3 hi ha més homes que dones. A més, 1 d’ells pensa que en els departaments creatius les 

dones tenen un nivell de responsabilitat i un salari inferior al dels homes. I un altre redactor 

afirma que en els nivells més baixos dels departaments creatius hi ha força similitud entre 

homes i dones. 

Pel que fa a les presentacions davant dels clients, 2 homes participen en elles. 

Sobre la publicitat i el sexisme pensen: 

- Si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els missatges no 

series tan sexistes: 0. 
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- T’has de ficar a la pell del consumidor i vendre-li el que vol veure (insights)/La 

publicitat es basa en exemples de la societat: 2. 

- El sexisme està per sota de si la feina la fa un home o una dona, ja que depèn de la 

mentalitat de la persona/Intervé l’autoregulació personal: 2. 

- Tinc dubtes d’on està el sexisme: si en el missatge o en els ulls de qui veu l’anunci: 1. 

- La publicitat no es fa per canviar rols de la societat: 1. 

- Més que sexisme o no sexisme el que hi ha són idees bones i idees dolentes: 1. 

- Hi ha anuncis que no es critiquen però que si es canviessin els rols serien denunciats 

per associacions femenines: 1. 

Els  comptes que porten són de: 

- Automoció: 2. 

- Alimentació i begudes: 4. 

- Educació: 1. 

- Bellesa/Higiene: 1. 

- Energia: 1. 

- Sector financer: 1. 

- Roba: 1. 

- Sector esportiu: 1. 

- No tinc uns comptes fixos: 1. 

Pensen que les dones creatives: 

- Són més organitzades: 1. 

- Són més simpàtiques: 1. 

- Depèn de la persona i no del sexe (cada persona té les seves característiques): 5. 

Respecte als principis organitzadors de la divisió sexual del treball afirmen que: 

- A l’agència es dóna el principi de separació: hi ha treballs d’homes i treballs de dones: 

3. 

- A l’agència es dóna el principi jeràrquic: un treball d’home “val” més que un treball de 

dona: 0. 

Per últim, cap dels cinc es sent discriminat sexualment en el seu lloc de treball. 

 

Homes de 30 a 34 anys 

Tots 5 es troben igual d’a gust treballant amb homes que amb dones, ja que pensen que la 

manera de ser no depèn del sexe sinó de la persona. Tot i això, un dels nois confessa que 

prefereix treballar amb dones i un altre, amb homes. 
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Pel que respecte a la paritat en els departaments creatius, no la hi ha perquè en 4 d’ells hi ha 

més homes que dones i en el restant passa el contrari. A més, 2 d’ells pensen que en els 

departaments creatius les dones tenen un nivell de responsabilitat i un salari inferior al dels 

homes, i que en els nivells més baixos dels departaments creatius hi ha força similitud entre 

homes i dones. 

Pel que fa a les presentacions davant dels clients, 4 homes participen en elles. 

Sobre la publicitat i el sexisme pensen: 

- Si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els missatges no 

series tan sexistes: 2. 

- El to/la creativitat de la campanya te’l marca l’anunciant: 2. 

- T’has de ficar a la pell del consumidor i vendre-li el que vol veure (insights)/La 

publicitat es basa en exemples de la societat: 1. 

- Hi ha molta susceptibilitat innecessària/Arriba un punt on es treu tot de 

polleguera/Ens hem de riure dels tòpics: 2. 

- El tema del sexisme em sona als anys noranta, ara el veig menys/Les generacions més 

joves tenim bastant interioritzat el tema de la igualtat: 1. 

- La millor denúncia que es pot fer d’una campanya és no comprar el producte: 1. 

- S’haurien de passar filtres a les agències per tenir en compte les reaccions d’ambdós 

sexes abans de treure cap endavant un projecte: 1. 

Els  comptes que porten són de: 

- Automoció: 3. 

- Salut: 1. 

- Alimentació i begudes: 1. 

- Bellesa/Higiene: 3. 

- Fundació: 1. 

- Sector financer: 2. 

- Sector esportiu: 1. 

- Productes de neteja: 1. 

- Empresa d’escombraries: 1. 

- Imatge i so: 1. 

- No tinc uns comptes fixos: 3. 

Pensen que les dones creatives: 

- Són més eficients: 3. 

- Defensen les seves idees de manera més racional: 1. 

- Són més sensibles: 4. 
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- Manen amb més tacte: 4. 

- Són més organitzades: 2. 

- Depèn de la persona i no del sexe (cada persona té les seves característiques): 4. 

Respecte als principis organitzadors de la divisió sexual del treball afirmen que: 

- A l’agència es dóna el principi de separació: hi ha treballs d’homes i treballs de dones: 

0. 

- A l’agència es dóna el principi jeràrquic: un treball d’home “val” més que un treball de 

dona: 0. 

- No sap si a l’agència es dóna el principi de separació: 1. 

Per últim, cap dels cinc es sent discriminat sexualment en el seu lloc de treball, però un d’ells 

afegeix que té la sensació de que hi ha certes preferències cap a les idees de les dones per part 

dels caps. 

 

 

4.5.8. CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR 

Per construir aquest àmbit temàtic s’han fet dues preguntes a tots els redactors i redactores 

publicitaris. Tanmateix, s’han realitzat quatre més a aquells professionals que són mares o 

pares. 

 

Dones de 25 a 29 anys 

Cap de les 5 redactores és mare. Tot i això,  4 d’elles diuen que actualment no s’ho plantegen 

ser però que en un futur potser sí. En canvi, la cinquena entrevistada afirma que no vol tenir 

fills. 

Tanmateix, totes cinc coincideixen en que la seva professió ha influït o influirà en aquesta 

decisió. A més, 3 d’elles afegeixen que la seva maternitat ha estat decidida o estarà decidida 

tenint en compte altres motius com l’edat (encara són joves per ser-ho) o l’instint maternal. 

 

Dones de 30 a 34 anys 

En aquest grup, només la dona més gran (34 anys) és mare, mentre que la resa no ho són però 

1 s’ho planteja ser i les altres 3 potser ho són en un futur. 

En qualsevol cas, totes han tingut o tindran en compte la seva professió per prendre aquesta 

determinació. A més, 2 d’elles confessen que l’instint maternal també els influeix, ja que 

encara no se’ls ha despertat. 

Pel que fa a la redactora que és mare, ella ha reduït la seva jornada laboral per tal de poder 

conciliar vida laboral i familiar. Tanmateix, rep ajut de la seva família per cuidar de la seva filla i 
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intenta complir el seu horari laboral al màxim. Tots aquests factors fan que no senti culpabilitat 

per no poder estar temps amb la seva nena, ja que sí que ho està. De totes maneres, té por de 

ser acomiada pel fet de dedicar menys hores al treball i més a la família, tot i que confessa que 

en el seu horari laboral dóna el màxim d’ella per així treure tota la feina cap endavant.   

 

Homes de 25 a 29 anys 

En aquest cas, 1 dels entrevistats (28 anys) és pare, al qual no li va influir la seva professió per 

prendre aquesta determinació, ja que quan va entrar a treballar ja sabia que esperava un fill. 

Dels 4 restants, 2 s’ho plantegen ser i la seva professió influirà en aquest fet, mentre que els 

altres 2 potser ho són més endavant però van diuen que actualment el seu ofici no els ha 

influït en aquesta decisió perquè la paternitat encara la veuen lluny. 

Pel que fa al redactor que és pare, confessa que és difícil la conciliació i més tenint en compte 

que no ha reduït la seva jornada laboral i que moltes vegades no pot complir els horaris de la 

feina. Però per sort, ell i la seva parella tenen l’ajut familiar de les àvies. Per aquests motius, 

sent culpabilitat per no poder estar més temps amb el seu fill. Tot i això, té por de ser 

acomiadat pel fet de dedicar més temps a la família que abans i per d’altres motius, però 

afegeix que a la seva agència hi ha empatia amb aquest tema.  

  

Homes de 30 a 34 anys 

Tots cinc diuen que la seva professió els ha influït o els influirà en la decisió de la paternitat. A 

més, l’únic redactor del grup que és pare afegeix que també altres motius van influir en el fet 

de tenir un fill. Tanmateix, dels 3 redactors que volen ser pares, un afirma que la seva 

determinació també és veu afectada pel factor de la distància de la seva parella. El redactor 

restant assenteix que actualment no es planteja ser pare però que en un futur potser sí. 

Pel que fa al redactor que és pare, determina que és difícil la conciliació i més tenint en 

compte que no ha reduït la seva jornada laboral. De totes maneres, intenta complir els horaris 

de feina per tal de que hi hagi més harmonia entre família i treball. Tot i això, sent culpabilitat 

per no poder estar més temps amb el seu fill. A més, té por de ser acomiadat pel fet d’estar 

més temps amb la família que abans i perquè actualment a l’agència li demanen que dediqui 

moltes hores inclús més de les establertes. 

 

 

4.5.9. ABANDONAMENT DE LA PROFESSIÓ 

L’última pregunta de l’entrevista és si en algun moment han pensat en abandonar la professió i 

dedicar-se a una altra cosa per tal de poder conciliar millor la vida laboral i familiar. Tots han 
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respost afirmativament i alguns han donat diferents justificacions. Tanmateix, tot i que no se’ls 

pregunta de manera explicita si han pensat un pla B, 5 dels 20 entrevistats es refereixen però 

d’una manera molt heterogènia. 

 

Dones de 25 a 29 anys 

Només 2 d’elles diuen els motius pels quals abandonarien la professió. Una ho faria per tenir 

més temps i l’altra per guanyar qualitat de vida i no haver de sacrificar tantes coses. 

Pel que fa al pla B, una de les cinc dones afirma que havia pensat en posar una floristeria però 

que no és un pensament realista, i una altra determina que totes les sortides que té en ment 

són artístiques així que si canviés segurament tindria unes condicions semblants a les actuals. 

 

Dones de 30 a 34 anys 

En aquest cas, 3 redactores justifiquen per què abandonarien la professió. La primera ho faria 

per tal i com està el sector més que per coses personals, tot i que afegeix que és una professió 

que exigeix dedicació i esforç i ara la compensació econòmica no és tan elevada com fa un 

temps. La segona dona prendria questa decisió perquè a vegades el procés creatiu li genera 

molta angoixa i també per un tema de perspectives de futur. Pel que fa a la tercera redactora, 

el seu motiu principal és que és una professió molt exigent on posa molt d’ella. 

Respecte al pla B, només una d’elles cinc s’ha referir i ha donat diferents opcions: treballar al 

món de la comunicació, treballar en una revista i/o treballar de professora de nens petits. 

 

Homes de 25 a 29 anys 

1 dels redactors d’aquest grup abandonaria la professió perquè la veu com una feina llarga 

però temporal, és a dir, sap que no és un treball on estarà tota la seva vida. Un altre 

entrevistat ho faria per guanyar qualitat de vida. 

 

Homes de 30 a 34 anys 

Només un entrevistat diu per què deixaria la professió: és un ofici exigent que castiga molt i la 

feina realitzada es ven per molts més diners dels que reps. 

Pel que fa al pla B, aquest mateix redactor afirma que si canviés seguiria dins del món de la 

comunicació, mentre que un altre no determina una professió concreta però afirma que hauria 

de ser un ofici on poder ajudar a la societat, tal i com ho fan els seus pares i el seu germà 

bessó, ja que es dediquen a la medicina i l’educació. 



5.

Entrevistes a redactors publicitaris 
majors de 35 anys
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ISA SÁNCHEZ – Redactora publicitària a S,C,P,F - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Jo volia ser periodista però tenia una professora que el seu marit era publicista i em va 

convèncer. Fins l’últim moment vaig dubtar si posar en primera opció Publicitat o Periodisme, 

però al final vaig escollir Publicitat perquè penso que és més ètica que el Periodisme.  

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A part de la carrera de Publicitat, he fet cursos de poesia, de relats, entre d’altres. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

Porto 17 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Penso conceptes, territoris, posicionaments, escric guions per a diferents peces, vaig a 

rodatges, estic present en el procés de producció... Depèn una mica de a quin estadi estigui el 

client i la campanya. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Primer vaig estar en una agència més petita i després vaig venir a S,C,P,F. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactora o aspires a ocupar un altre lloc?  

Sempre he volgut fer redacció publicitària, però crec que hagués estat una molt bona directora 

d’art.  

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

És una professió on, si tens sort i no estàs en una agència dolenta, aprens molt i coneixes a 

gent molt interessant. 
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8. És com te l’esperaves? 

No em recordo que pensava llavors, però penso que les expectatives anirien per aquí. No ho 

sé... 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

La motivació bàsica és el sou al final del mes, a partir d’aquí doncs fer peces amb les quals 

estigui contenta. A més, crec que les motivacions personals no venen pel treball perquè seria 

un problema que totes les motivacions de la teva vida et vinguessin per aquesta feina, ja que al 

cap i a la fi és un treball. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

La preocupació principal d’un creatiu és que no se t’ocorri una idea, la segona és que li caiguis 

bé al teu cap i la tercera és que la teva agència tanqui. I després en el dia a dia passen diferents 

coses, com per exemple, que una idea s’espatlli. Tanmateix una preocupació o millor dit una 

desmotivació és el no augment de sou. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Jo crec que tothom té ego i a tothom li agrada que li afalaguin, que si una cosa està ben feta la 

gent sàpiga que l’has fet tu... Però no només en publicitat sinó en tots els àmbits de la vida, ja 

que qualsevol creador busca sentir-se afalagat, tot i que en aquest ofici encara passa més.  

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa una redactora 

publicitària: “Les tres funcions principals d’una redactora publicitària són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Em sembla una definició antiquada i molt àmplia perquè nosaltres no venem, ja que si, per 

exemple, faig una campanya contra el Sida no estic venent res. I és clar que comuniquem i 

persuadim, però això des de el primer moment que escrivim alguna cosa. Si hagués de fer una 

definició diria que l’important és entendre què has de fer i per a qui i aguantar durant tot el 

procés perquè és molt llarg. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

M’adapto a l’anunciant perquè no sóc una escriptora que haig de deixar el meu segell, tot i que 

és veritat que cadascú posa els seus matisos. L’important és saber adaptar l’estil al client. 
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14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

Tant la meva dupla creativa com el meu director creatiu són homes. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

No em puc sentir més còmoda amb les dones perquè només hi ha una altra dona. Jo estic 

acostumada a treballar amb homes tota la meva vida.  

 

 

SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

Molts més homes perquè només som dues dones. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

Crec que això és mentida, ja que hi ha anuncis sexistes darrere dels quals pots haver-hi dones. 

Per exemple, jo porto Evax i Tampax i moltes vegades han dit que els anuncis els havia fet un 

home.  

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? Et sents 

marginada pel fet de ser dona? 

En aquestes agència faig molt poques presentacions. En alguna que he anat ha estat per 

explicar la part d’offline. I a vegades m’he sentit marginada perquè si pot anar un home en 

comptes de jo anirà, ja que els homes s’entenen millor entre ells. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Una mica de tot perquè no tinc uns comptes fixos, encara que a vegades els clients demanen 

que volen tenir dones creatives a l’equip. Per exemple, porto marques d’alimentació, d’higiene 

femenina, d’automoció, de telecomunicacions. 
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20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

Penso que aquesta afirmació és una generalització que no porta a cap lloc, perquè cada 

persona és diferent. Si mires els tres directors creatius d’aquesta agència, com a mínim a un el 

podries ficar dins d’aquesta definició. Tanmateix, quan era directora creativa tenia una certa 

sensibilitat cap als altres, però també hi ha dones “Thatcher”. A més, crec que aquests 

prejudicis són una altra manera de masclisme. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

Crec que sí, la meva experiència sempre ha estat aquesta. Tinc la sensació de que sempre he 

estat pitjor pagada que els homes tot i tenir una responsabilitat igual. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí, perquè saps que no treballaràs vuit hores i perquè els sous han baixat i jo ara cobro menys 

que fa set anys. 

 

23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

El segon principi no es dóna, però el primer sí, ja que aquí el treball creatiu és el d’homes i el 

treball de comptes és el de dones, amb excepcions en ambdós àmbits. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminada sexualment en el teu lloc de treball? 

Només et diré que jo abans era directora creativa. El sexisme subtil sempre hi està present. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets mare o t’ho planteges ser? 

No sóc mare i tampoc m’ho he plantejat ser. 
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26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

A la vida has d’apostar per alguna cosa. Jo per exemple no sóc mare perquè no se m’ha 

despertat l’instint, però si ho volgués ser evidentment no seria publicista ja que són dues coses 

incompatibles. Veig que la gent ho vol fer tot i tot bé, i la vida no és així, a la vida s’ha 

d’escollir. Si vols ser una bona mare t’has de dedicar a una altra professió degut a que aquest 

treball obliga a unes certes coses, i si vols ser una gran estrella de la publicitat no pensis en 

tenir fills.  

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Tots els dies. Tots estem buscant un pla B, perquè arriba un moment que et canses. A més, la 

comunicació és molt més que la publicitat, per això he començat a escriure i ja he publicat 

alguns llibres. Per a mi l’ideal seria treballar pels matins en una agència i les tardes dedicar-les 

als meus llibres i així tenir més temps per gaudir de la vida. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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NACHO VALGAÑÓN – Redactor publicitari a SMÄLL - 

 

BENVINGUDA, 

 

PRIMERA PART: Perfil professional 

 

1. Per què vas decidir estudiar publicitat? 

Vaig estudiar Comunicació Empresarial a una universitat privada perquè m’atreia el tema del 

màrqueting però els números i l’Excel no se’m donaven bé, així que com m’agradava molt el 

món de la publicitat vaig decidir provar sort en el departament creatiu.  

 

2. Quina ha estat la teva formació? 

A part de la carrera vaig fer un postgrau de producció publicitària. 

 

3. Quants anys portes en aquesta professió? 

8 anys. 

 

4. Quines tasques desenvolupes en el departament creatiu? 

Ens passen els briefings i els hem de solucionar. Sobretot hem de controlar el projecte, és a dir, 

si ens demanen un anunci l’hem de pensar, fer els textos, els guions i la producció. 

 

5. Com vas aconseguir el teu primer treball? 

Gràcies al Tour de Creatius del CdeC (Club de Creatius), ja que l’agència que vaig escollir és on 

em vaig quedar. 

 

6. Des d’un principi volies ser redactor o aspires a ocupar un altre lloc?  

No ho tenia molt clar. Vaig acabar de copy perquè és la vacant que hi havia quan vaig 

començar a treballar, però m’interessa molt la direcció d’art.  

 

7. Com definiries la teva carrera laboral? 

Tranquil·la. 
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8. És com te l’esperaves? 

És més o menys com me l’esperava tot i que ara amb la crisi ha canviat molt i no és com era 

abans. 

 

9. Quines són les teves motivacions laborals i personals? 

Prefereixo fer coses petites i controlar el projecte abans que ser director creatiu executiu o 

estar en una multinacional treballant moltíssim. 

 

10. I les teves preocupacions laborals i personals? 

Suposo que la de tothom, ja que tal i com està la cosa tots tenim por de que ens acomiadin. 

 

11. Creus que l’autorealització i el reconeixement per part dels altres professionals de la 

publicitat són importants per tenir més motivació i no caure en la frustració? 

Sí, perquè ajuda a que les teves idees tirin cap endavant. Però també depèn de la persona 

degut a que hi ha gent que té molt ego.  

 

12. Penses que la següent afirmació és una bona definició del que fa un redactor 

publicitari: “Les tres funcions principals d’un redactor publicitari són vendre, 

persuadir i comunicar”? 

Ara tal i com estan les coses el principal és emocionar perquè vendre, comunicar i persuadir ho 

ha fet sempre tothom. 

 

13. Com definiries el teu estil a l’hora de redactar? 

M’adapto al que demana l’anunciant. 

 

14. La teva dupla creativa és un home o una dona? I el teu director creatiu? 

Tant la meva dupla com els meus directors creatius són homes. 

 

15. Et trobes igual d’a gust treballant amb homes que amb dones? 

Sí, totalment.  
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SEGONA PART: Discriminació sexual 

 

16. En el teu departament creatiu existeix la paritat o el nombre d’homes és major que 

el nombre de dones? 

Sense comptar als dos socis que són els directors creatius, sí que hi ha paritat ja que som dos 

duples, una formada per homes i una altra per dones. 

 

17. Creus que si hi hagués més dones en els departaments creatius possiblement els 

missatges no serien tan sexistes? 

No, crec que això són prejudicis. 

 

18. En les presentacions davant dels clients quin és el paper que sols assumir? 

Si anem sols hem de vendre la idea, el concepte i la manera d’executar-ho. Però si anem amb 

els caps, nosaltres recolzem el que diuen perquè són ells els que venen la idea. 

 

19. Quins són els productes que més t’assignen per tal de que desenvolupis les 

campanyes? 

Ara mateix portem productes de tot tipus com alimentació o educació, perquè hi ha molta 

feina i també donem un cop de mà a l’altra dupla. 

 

20. Estàs d’acord amb la següent afirmació o creus que són prejudicis: “Les dones 

creatives són més eficients, defensen les seves idees de forma més racional, són més 

sensibles i manen amb més tacte”? 

La meva experiència em porta a dir que sí. 

 

21. Tens dades reals de que en general en els departaments creatius les dones tenen un 

nivell de responsabilitat inferior al dels homes i que el seu salari també és inferior? 

No, perquè em costa que en agències grans hi ha directores creatives executives. No ha passat 

en el meu cas ja que sempre han estat homes, però sé que hi ha molt bones dones creatives. 

 

22. Per accedir al teu lloc de treball actual has hagut de renunciar a certes garanties 

laborals? I en els altres que hagis tingut? 

Sí com per exemple temps i diners. 
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23. Perceps que en la teva agència es donen algun o tots dos dels principis organitzadors 

de la divisió sexual del treball? És a dir, sents que hi ha treballs d’homes i treballs de 

dones (principi de separació) i/o que un treball d’home “val” més que un treball de 

dona (principi jeràrquic)? 

No. 

 

24. Tens la sensació d’estar discriminat sexualment en el teu lloc de treball? 

No. 

 

 

TERCERA PART: Conciliació de la vida laboral i familiar 

 

25. Ets pare o t’ho planteges ser? 

No tinc fills i tampoc m’ho he plantejat. 

 

26. Aquesta decisió la vas prendre o l’has pres tenint en compte la teva professió? 

És veritat que és complicat ser pare i treballar en una agència de publicitat. 

 

27. Alguna vegada has pensat en deixar el món de la publicitat i buscar d’altres opcions 

degut a les dificultats per conciliar la vida laboral amb la vida familiar? 

Sí, a diari. 

 

 

MOLTES GRÀCIES PEL TEU TEMPS! 
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