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1. Introducció  
 

1.1. Objecte d’estudi 
 

L’objecte d’estudi d’aquest Treball de Final de Grau és analitzar com ha avançat durant 
els últims anys la publicitat relacionada amb la perspectiva de gènere. Quin és el paper 
de la dona i l’home a la societat, partint d’un supòsit que aquesta ha avançat i no 
retrocedit. L’objectiu principal és fer un estudi de la cosificació de la dona i del rol que 
aquesta desenvolupa a tot un seguit d’anuncis que es podrien qualificar de sexistes o 
masclistes. Exemplificar com durant anys s’han lligat estereotips a la dona i com 
aquests se segueixen observant i fent servir a dia d’avui a la vida rutinària. D’altra 
banda, també m’agradaria incidir, no només en el paper de la dona, sinó també en el 
progrés de la societat respecte els col·lectius homosexuals i trans, i com aquests es 
veuran reflectits en la publicitat d’avui en dia.  
 
En les societats actuals, la publicitat és membre del procés de socialització. Els valors 
que els anuncis transmeten tracten sovint aspectes socials i morals que incideixen 
sobretot en la comunitat més jove. I és així com aquesta acaba adquirint pensaments 
derivats d’uns anuncis on s’hi plasmen tota mena d’estereotips, idees errònies o 
concepcions de la realitat que no s’adeqüen a aquesta.  
 
Dins del camp del gènere i la comunicació, la figura de la dona sol ésser la protagonista 
en la majoria d’anuncis. Però el seu paper ha passat a tenir uns rols concrets que quasi 
sempre es repeteixen per donar lloc a una imatge d’una dona estereotipada i tractada 
com a objecte sexual, representant un inevitable sexisme (i masclisme).  
 
La funció de la publicitat hauria de ser la d’alimentar la societat i els seus individus, i 
fer-la créixer amb uns valors que fomentessin la igualtat, entre homes i dones, nens i 
grans, heterosexuals i homosexuals i qualsevol persona que sigui considerada diferent 
per raons de gènere, raça, ideologia, orientació sexual o religió.  
 
A l’inici d’aquest treball, la meva intenció era fer un estudi de la recepció del discurs 
publicitari que molts anuncis sexistes - tant a favor de la dona com de l’home - 
generen. Però quan vaig començar a cercar contingut, el sexisme derivava sempre en 
un clar masclisme. És a dir, pocs anuncis mostraven l’empoderament de la dona, 
deixant de banda a l’home, i si ho feien, era per vendre un producte amb un 
destinatari masculí. 
 
Cadascun dels anuncis trobats, ja fossin cartells, spots o anuncis per a ràdio, feien 
d’una manera o altra, una crítica a la societat femenina, a la figura de la dona i a les 
seves tasques o característiques que inevitablement se li associen per un bagatge 
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cultural que porta alimentant-se molt de temps dels estereotips associats a la figura 
femenina que existeixen des de temps prehistòrics.  
 
La publicitat, i sobretot en la televisió, s’ha convertit en un model d’aprenentatge des 
d’on s’inculquen valors i s’adopten actituds vers les ideologies que el mitjà transmet. 
L’àmbit de la comunicació es fa responsable de la formació i educació que, en major 
nombre els nens i joves, reben i assimilen. La percepció dels significats que els 
espectadors observen incideix de forma implícita i explícita en el seu posterior 
comportament i conscienciació sobre el món.  
 
D’aquesta manera, he volgut escollir la marca AXE per a dur a terme un anàlisi profund 
de tots els seus anuncis i plasmar així el masclisme i sexisme que la publicitat 
exemplifica amb casos reals. Tal i com he mencionat anteriorment, la finalitat de la 
investigació era fer un recull de diversos anuncis i diverses marques, agrupant-los per 
anys/dècades i per sectors (bellesa, higiene, esports, vehicles, negocis, etc.) i analitzar 
quin tractament de l’home i de la dona es feia en cadascun d’ells. 
 
Però realment el masclisme present en tots els anuncis no m’ha permès fer un estudi 
objectiu del sexisme, sense decantar-me per un masclisme o feminisme. D’aquesta 
manera, he procedit a centrar-me únicament en la marca de desodorants, gels de 
dutxa ifragàncies AXE, la trajectòria de la qual ha patit grans controvèrsies i crítiques 
pel tractament que el gènere rebia en els seus continguts.  

 
1.2. Justificació 
 

Sóc conscient que un tema com el sexisme a la publicitat ja s’ha tractat molts cops, 
però trobo important el moment en què he escollit tractar sobre aquest. La societat 
està vivint un període de la història on el paper de la dona està recobrant 
protagonisme i on l’auge del moviment feminista s’està apoderant dels carrers.   
 
Donar a conèixer més sobre aquest tema és més un objectiu per a conscienciar la 
societat de com la desigualtat segueix vigent en molts aspectes de la vida quotidiana, i 
no per a reivindicar la importància de la dona ni molt menys qualificar-la de superior 
en relació amb l’home. 
 
A la Unió Europea porta anunciant-se fa uns anys que la violència de gènere i la 
desigualtat creixen entre la joventut en comptes de minvar. Problemes tan seriosos 
com aquests no haurien de ser motiu de mofa.  
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Segons l’Observatorio Andaluz contra la Publicidad no Sexista, aquest últim any es van 
rebre fins a 500 queixes sobre anuncis masclistes o sexistes, dels quals un 45% eren 
emesos per televisió sense cap tipus d’intervenció o cancel·lació. 
 
La igualtat entre homes i dones és ara mateix superior a la que era fa uns anys. Tot i 
així, les desigualtats continuen donant-se en sectors econòmics, laborals i socials, que 
són els que els joves i adolescents perceben i consegüentment, interioritzen en la seva 
forma d’interpretar la realitat.   
 
Dades com aquestes a les que la llei no vol fer front van fer que el meu interès per la 
perspectiva de gènere en la publicitat creixés. La marca AXE és un clar exemple de com 
la figura de la dona pot arribar a patir grans degradacions i vexacions amb el simple 
objectiu de vendre un producte indicat per a destinataris masculins, que podria 
vendre’s d’altres formes sense necessitat de criticar constantment les característiques 
físiques i sexuals del gènere femení.  
 
En definitiva, la narració que la publicitat ofereix al seu públic es fa gran responsable 
de com esdevenen després les actituds dels espectadors. El món de la publicitat es 
converteix en un mestre que petits i grans segueixen per intentar entendre (i creure 
així que ho fan de la forma correcta) la societat actual. La conscienciació sobre les 
repercussions que això pot originar hauria de fer canviar el rumb de molts del anuncis 
que s’emeten repetidament tant a Espanya com a la resta del món.  
 
D’aquesta manera, procedeixo a analitzar tota la campanya publicitària d’AXE, des de 
la seva creació el 1983 fins a dia d’avui, i observar així si la ideologia dels anuncis ha 
evolucionat a la par que ho ha fet la societat, o s’ha quedat estancada en un passat on 
la figura de la dona era igual a inferiorita i bellesa.  
 

1.3. Objectius/Hipòtesis  
 

Abans d’iniciar l’anàlisi de la recerca del treball, l’objectiu principal era observar si 
existia un canvi en la ideologia de la marca des de la seva creació fins a l’actualitat. 
Analitzar com els anuncis haurien evolucionat a mida que també ho feia la societat.  
 
Un altre dels objectius és denotar com la línia que els anuncis segueixen influencia els 
pensaments i els comportaments de la societat, i com aquesta experimenta 
transformacions a mesura que els anuncis canvien. 
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A partir d’aquests objectius, em vaig plantejar una sèrie d’hipòtesis: 
 

• Hipòtesi número 1:  la marca AXE evoluciona a mesura que ho fa la societat.   
 

• Hipòtesi número 2: els anuncis ja no són tan masclistes com antigament.  
 

• Hipòtesi número 3: la figura de la dona deixa de ser trepitjada per la de l’home 
a mesura que la societat es desenvolupa i s’arriba a l’època actual. És a dir, 
s’aconsegueix millorar el nivell d’igualtat.   
 

• Hipòtesi número 4: la cosificació de la dona augmenta tot i l’evolució de la 
societat.   
 

L’anàlisi dels anuncis em permetrà veure si aquestes hipòtesis es compleixen o no. A 
continuació exposo quina metodologia he seguit per a dur a terme l’estudi de totes les 
campanyes publicitàries de la marca i que m’ha permès verificar o no els 
plantejaments.  
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2. Marc teòric 
 

2.1. El sistema sexe i gènere 

Per a poder explicar i desenvolupar de forma lògica l’anàlisi que exposo a continuació 
sobre les diferents campanyes publicitàries de la marca AXE, trobo imprescindible 
efectuar un petit recorregut sobre l’evolució de la perspectiva de gènere en els anys 
que comprèn l’estudi dels anuncis (1983-2018).  

El sistema sexe-gènere que s’ha establert a la societat des dels inicis de la història fa 
referència, per una banda, a la classificació biològica, és a dir, la classificació pels seus 
atributs genitals (sexe). Per l’altra, a la seva diferenciació per qüestions socioculturals, 
com que les dones es dediquin a dur a terme les tasques domèstiques, siguin més 
sentimentals... i en canvi els homes s’encarreguin de portar els diners a casa, ser els 
qui manen i gaudir de total llibertat (gènere).  

Fins als anys 60, sexe i gènere eren utilitzats indistintament. L’any 1955 John Money va 
proposar el terme “papel del género”, que “describe el conjunto de conductas 
atribuídas a las mujeres y a los varones”1.  

També Robert Stoller a Sex and Gender i A. Oakley a Sex, Gender and Society2, afirmen 
necessària una distinció entre sexe i gènere, “ya que se atribuye al sexo las diferencias 
fisiológicas entre hombres y mujeres y al género las pautas de comportamiento 
culturalmente establecidas en el ámbito de lo femenino y lo masculino”.  

Per a poder comprendre millor aquest sistema, m’agradaria exposar diferents 
definicions d’autors reconeguts en la història. Les diferències entre sexe i gènere no 
han fet altra cosa que generar controvèrsia entre diversos historiadors, escriptors i 
filòsofs. Donna J. Haraway va construir un paradigma per evidenciar les suposades 
diferències que existeixen entre gènere i sexe, que va anomenar “paradigma de la 
identidad de género” i que segons ella, “no ha produït res més que desgràcies”3. 

Tal com assegura Joan W. Scott a El género: una categoría útil para el anàlisis 
histórico4, “quienes quisieran codificar los significados de las palabras librarían una 
batalla perdida, porque las palabras, como las ideas y las cosas que están destinadas a 
significar, tienen historia”.  

                                                           
1 Money, J., Tucker, P. (1978). Asignaturas sexuales. (p. 88). Barcelona: A.T.E. 
2 Oakley, A. (1972).  Sex, gender and society. Temple Smith. 

3 Haraway, Donna J., Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la Naturaleza. (1995). (p. 229). Madrid: Cátedra. 
4 W. Scott, J.  El género: una categoría útil para el anàlisis histórico. 
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És a dir, sembla que l’autor defensa una lliure expressió del pensament lligada a 
l’experiència d’un mateix. Les paraules tindran una història diferent per a cada persona 
segons com hagi viscut el significat d’aquestes. 

Gayle Rubin (1975), defineix el sistema de sexe/gènere com “una serie de 
disposiciones por las cuales la sociedad transforma la sexualidad biológica en producto 
de la actividad humana, en la cual estas necesidades transformadas son satisfechas”.   

D’altra banda, Judith Butler (2004) diu que “el género es el mecanismo a través del 
cual se producen y naturalizan las nociones de lo femenino y lo masculino [...] pero el 
género también podría ser el aparato a través del cual se deconstruyen y 
desnaturalizan dichos mecanismos”5.  

La qüestió de si amb aquests atributs es neix o bé s’adquireixen amb el pas del temps 
ha estat una discussió que ha anat guanyant protagonisme a mesura que la figura del 
transgènere ha aparegut a les societats occidentals (figura que comentaré més 
endavant).  

La Real Academia Española (RAE) defineix la paraula sexe com: conjunto de seres 
pertenecientes a un mismo género. En el cas de gènere: grupo al que pertenecen los 
seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en 
lugar de exclusivamente biológico. D’aquesta manera, podria considerar-se que la RAE 
no es posiciona i no jutja si el sexe va lligat al gènere, ni ho atribueix a mers aspectes 
biològics. 

Tanmateix, i anant una mica més enllà, la RAE sí que defineix sexo débil6 com: conjunto 
de las mujeres i sexo fuerte com: conjunto de los varones. Fins i tot un diccionari lligat a 
l’actualitat reconeix públicament a les dones com al sexe dèbil. Si en teoria des de la 
Prehistòria fins avui en dia el paper de la dona en la societat s’ha anat desenvolupant, 
aquesta definició corrobora tot el contrari.  

Tot i que la dona ha anat experimentant amb el pas dels anys una millora del seu 
estatus social, econòmic i polític, continua encara relegada a un segon pla i entesa com 
a ésser inferior per sota de l’home.   

 

2.2. El reconeixement de la dona en la història 

Durant totes les etapes de la història que coneixem i que hem estudiat com una 
assignatura obligatòria a l’escola, la figura de la dona sempre s’ha considerat inferior a 
la de l’home. I precisament això es deu al tracte que rebia per part del sector masculí. 
Durant la Prehistòria, la dona s’encarregava de totes les tasques i no rebia cap mena 

                                                           
5 Butler, Judith. (2004).  Deshacer el género. Barcelona: Paidós Ibérica. 
6 Real Academia Española. (2018). Sexo débil. Recuperat de http://dle.rae.es/?id=XlApmpe 

http://dle.rae.es/?id=XlApmpe
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de gratitud per elles. A l’edat Antiga, les dones es casaven ben joves amb qui el pare 
ordenava, i passaven a ser “propietat” del marit, etc. A l’edat Mitjana, havia de fer les 
feines del camp i cobrar un sou inferior al dels homes. 

Històricament, la dona mai ha rebut l’agraïment suficient pels guanys que ha 
aconseguit per ella mateixa o per drets dels quals ha acabat gaudint per lluitar en 
contra dels règims. La figura femenina va aconseguir votar per primer cop a Nova 
Jersey, l’any 1776, però el dret es va tornar a abolir pocs anys després. No va ser fins al 
1907 que les dones van poder votar amb total llibertat a Europa i aspirar a formar part 
del Parlament (a Finlàndia). Si ens cenyim a Espanya, va ser el 1931 quan la nova 
constitució va permetre el vot femení, que no van poder exercir fins a les eleccions de 
dos anys més tard, i que va quedar abolit per la dictadura de Franco i no va ser 
restaurat fins 35 anys després. El dret a vaga el van iniciar unes dones a Nova York el 
1908, per demanar millors condicions de vida i un salari més digne. El 1975 l’ONU va 
establir el Dia Internacional de la Dona.  

Rosalind Franklin, per exemple, va ser qui va descobrir la doble hèlix de l’Adn, però els 
mèrits se’ls van endur dos homes molt reconeguts en el camp de la biologia, Watson i 
Crick. El primer algoritme informàtic, per Ada Lovelace, la primera programadora de la 
història. La fissió nuclear, per Lise Meitner. La ràdio senyal d’un púlsar, per Jocelyn 
Burnell.  Marie Curie, la primera dona a guanyar un premi Nobel.  

Tots aquests noms passen pràcticament desapercebuts entre la gent que no 
aprofundeix en un estudi més complet. Malgrat això, tothom ha sentit parlar d’Albert 
Einstein, Neil Armstrong, Benjamin Franklin, Darwin, Fleming, Geaorge Washington, 
etc., per ser inventors, descobrir quelcom o ser els primers a aconseguir un guany 
històric, com trepitjar la lluna.  

En canvi, els noms que fan referència a les figures femenines que he mencionat no 
apareixen als llibres d’història ni reben aclamacions pels seus guanys. És innegable que 
aquests personatges van ser protagonistes dels seus èxits on l’home era clarament un 
ésser superior, però independentment d’això, l’home es negava a reconèixer que la 
dona podia tenir més mèrits que ell.  

Un exemple clar en seria la pel·lícula de Figuras Ocultas, de Theodore Melfi. Basada en 
fets reals, descriu com les dones de color dels anys 60 patien una gran discriminació, ja 
no per ser afroamericanes, sinó per haver-se guanyat un lloc on treballar a la NASA. 
Quan les tres personatges protagonistes són ascendides per a col·laborar en un gran 
projecte, es troben amb burles de companys que es neguen a treballar amb elles. 
Finalment, el projecte – aconseguir que la nau espacial que transportava l’astronauta 
John Glenn es posés en òrbita – tira endavant gràcies a elles, i ni tan sols així reben tots 
els mèrits que es mereixen.  
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2.2.1. El moviment del feminisme 

Per això en els últims anys ha agafat força el moviment del feminisme7: “moviment 
social que denuncia la submissió tradicional de les dones als homes i promou 
l’equiparació dels drets entre els dos gèneres”. Molta de la societat actual es pensa 
que el feminisme és una ideologia contrària al masclisme, i per això no s’hi mostren a 
favor, però el feminisme el que cerca és la igualtat, no la superioritat, tal com es 
defineix el masclisme8: “actitud basada en l’atribució de superioritat a l’home sobre la 
dona”, segons l’Institut d’Estudis Catalans. 

Tot i que el feminisme està guanyant cert protagonisme actualment, sobretot per 
qüestions com la violència de gènere o per com l’àmbit judicial espanyol està resolent 
denúncies relacionades amb el tema, tot el que ens envolta està amarat d’aspectes 
masclistes o sexistes que difonen estereotips pejoratius de la dona. Mitjans de 
comunicació, pel·lícules, llibres, música, etc., introdueixen aspectes que degraden la 
figura de la dona, passant desapercebuts i sense considerar-se una crítica directa.  

La Llei 34/1988, de l’11 de novembre, General de la Publicitat estableix en l’Article 3. 
Publicitat Il·lícita que “es ilícita: a) La publicidad que atente contra la dignidad de la 
persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, 
especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4. Se 
entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios que presenten a las mujeres 
de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando particular y directamente su 
cuerpo o partes del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se 
pretende promocionar, bien su imagen asociada a comportamientos estereotipados 
que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la 
violencia a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género” 9.   

Anuncis emesos encara en blanc i negre dels anys 60 propicien una violència o un 
racisme que avui en dia haurien d’estar prohibits. Tot i això, ara se’n publiquen de 
pitjors. Pòsters d’una dona ajupida portant l’esmorzar al llit al seu marit sota el títol 
“ensenya-li que el món és dels homes”; una dona amb un plomall i el marit dient-li que 

                                                           
7  Insitut d’Estudis Catalans. (2018). Feminisme. Recuperat de 
https://dlc.iec.cat/results.asp?txtentrada=feminisme&Submit2=Cerca+directa+al+diccionari 

8  Insitut d’Estudis Catalans. (2018). Masclisme. Recuperat de 
https://dlc.iec.cat/results.asp?txtentrada=masclisme&Submit2=Cerca+directa+al+diccionari 

9  Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. BOE 274 § 26156 (1988). Recuperat de  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-26156 

 

 

https://dlc.iec.cat/results.asp?txtentrada=feminisme&Submit2=Cerca+directa+al+diccionari
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contra més netegi més guapa estarà; una nena blanca dient-li a una de raça negra si la 
seva mare no la renta amb Fairy; una dona ordenant sabates sota l’eslògan “que es 
quedi on ella pertany”; una dona plorant perquè se li crema el menjar rep la resposta 
del seu home: “tranquil·la, almenys no has cremat la cervesa”, etc. són exemples de 
com el món porta anys atribuint les feines de casa a la dona, excloent-la d’una vida 
social i dedicant la seva existència únicament a netejar i fer les feines de casa10. 

D’altres anuncis publicats en els últims anys són encara pitjors, tot i que més que 
atribuir la feina d’esclava a la dona, han desenvolupat fins a tractar-la com a un mer 
objecte sexual. Una dona dins d’un maleter i un home cavant la seva tomba no fan més 
que propiciar una violència de gènere que actualment es porta a terme d’una manera 
lamentablement desproporcionada. Un famós anunci de Dolce & Gabanna mostra com 
tot un grup de nois acorralen una noia, simulant una violació en grup. “¿Desde cuándo 
le importa a alguien si eres bella por dentro?, com a eslògan per vendre un cotxe de la 
marca Lancia. Ford promociona el seu últim cotxe del 2017 amb “una familia feliz 
necesita un padre feliz”. Un anunci recent de la marca Perlan classifica cinc tipus de 
detergent diferents, un atribuïble a cada tipus de dona. Anuncis sobre productes de 
neteja només protagonitzats per dones, igual que amb els productes per aprimar11. 

Si aquesta llei s’estigués seguint de forma correcta, molts dels anuncis que avui dia es 
troben emesos per televisió o en el món digital no ho estarien. Ni en l’actualitat, ni en 
anys anteriors, on campanyes publicitàries molt insultants s’han convertit en les 
responsables del canvi d’actitud de moltes persones, inclòs modificant la seva forma 
de ser o arribant a desenvolupar problemes psicològics per raons físiques.  

La perspectiva de gènere ha sofert molts canvis amb el pas del temps. En l’actualitat, la 
societat no només es divideix en homes i dones heterosexuals, sinó que la figura dels 
homosexuals, els bisexuals i els transgènere ha guanyat molta força en el camp de la 
publicitat i es veu reflectida en ella. 

L’homosexualitat és “l’atracció sexual envers individus del mateix sexe. Si és entre 
dones també rep el nom de lesbianisme o safisme i entre homes el de sodomia”12. Fins 
fa relativament poc temps, l’homosexualitat era castigada fins i tot amb penes de 
mort. El franquisme buscava tot individu que no complís amb els requisits del règim, i 
els homosexuals eren uns d’ells. Els i les homosexuals han viscut amagats durant molt 
de temps, no podent mostrar els seus gustos o aficions per por a què dirà la gent i a 
represàlies durament exagerades. 
                                                           
10 Consulta a Annexos. 
11 Consulta a Annexos. 
12 Eniclopèdia Catalana. (2018). Homosexualitat. Recuperat de  https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0114894.xml 
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D’igual manera passava amb els bisexuals13: “individu que posseeix tendències sexuals 
tant masculines com femenines” i els transgènere14: “persona que se sent del gènere 
contrari a aquell que li va ser atribuït en néixer segons les seves característiques 
biològiques o que no s’identifica exactament ni amb un home ni amb una dona, tal com 
aquests gèneres han estat concebuts tradicionalment”. 

Pel·lícules com La chica danesa mostren les dificultats a les quals s’enfronten les 
persones que no se senten còmodes amb el sexe que neixen i volen operar-se per 
canviar-ho. Tot i que el film és un exemple recent de 2015, se’n poden trobar més en 
l’oferta cinematogràfica actual. Las chicas del cable, una producció original de Netflix, 
explica la història d’una jove que sent que no ha nascut amb el membre genital indicat 
i acut a un metge per poder posar-hi remei. Però els doctors resulten ser psicòlegs que 
tracten la transsexualitat com si fos una malaltia.  

És en aquest context on es creen col·lectius LGTB (lesbianes, gais, transsexuals i 
bisexuals) per fer front a tota l’agressivitat que s’ha fomentat contra ells i per defensar 
els seus drets com a persones que són. Aquest nou concepte s’ha anat introduint mica 
en mica al món de la publicitat. 

Abans era impensable veure un anunci on apareguessin homes fent-se un petó, dones 
abraçant-se (com a parella sentimental) o persones que passessin de ser homes a ser 
dones o a l’inrevés. La discriminació que ha patit i segueix patint aquest col·lectiu 
propicia incitacions a la violència que han acabat molts cops en mans de la policia per 
agressions. L’estigmatització que aquestes persones reben és totalment injustificada, 
ja que per tenir orientacions sexuals diferents no deixes de ser una persona amb els 
mateixos drets que tenen els altres.  

Durant els últims anys diferents anuncis han contribuït a normalitzar la situació dels 
LGTB. El març de 2007 Coca-Cola15 emetia per primer cop a Espanya un anunci on un 
noi i una noia lluitaven desesperadament per aconseguir portar una beguda al jardiner.  
Oreo també va publicar un pòster dedicat a la celebració del dia de l’orgull gai, com 
també va fer la marca Qantas16.  

                                                           
13 Enciclopèdia Catalana. (2018). Bisexual. Recuperat de https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0163631.xml  

14 TERMCAT. (2018). Transgènere. Recuperat de http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/164/Cerca/  

15 El Confidencial. (2017). El nuevo anuncio gay de Coca-Cola del que todo el mund habla. Recuperat de 
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/multimedia/video/television/2017-03-06/anuncio-spot-gay-cocacola-
viral-chico-piscina_1343174/ 

16 Consulta a Annexos. 

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0163631.xml
http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/164/Cerca/
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/multimedia/video/television/2017-03-06/anuncio-spot-gay-cocacola-viral-chico-piscina_1343174/
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/multimedia/video/television/2017-03-06/anuncio-spot-gay-cocacola-viral-chico-piscina_1343174/
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La marca de roba Desigual17 va promocionar el 2012 un spot on una noia pensava com 
presentar els seus pares una nova parella: la Clàudia. Un altre anunci de McDonald’s18 
publicat a França mostra com un pare li diu al seu fill que és una pena que a la seva 
classe siguin tot nois, que si no lligaria amb moltes noies. El que el pare no sap, és que 
la parella del seu fill es troba entre un dels nois de la seva classe. L’anunci de la BBC19 
per Nadal de 2016 inclou una parella gai fent-se un petó. Sainsbury’s20, una cadena de 
supermercats britànica, incloïa a la seva campanya de Nadal també de 2016 una 
família formada per dues mares. Leroy Merlin21 incloïa al seu catàleg una parella 
homosexual decorant la casa per Nadal.  

De mica en mica els tabús que la societat havia imposat van desapareixent gràcies al 
paper que la publicitat desenvolupa en la societat. Capaç d’obrir ments a través d’un 
anunci, la publicitat es conforma com una gran peça clau de poder en el món actual.   
 

2.3. El poder que exerceix la publicitat sobre la societat 

La doctrina de la publicitat exerceix una gran influència sobre totes aquelles persones 
que es troben immerses en el món publicitari i que es creuen tot el que surt d’un 
requadre que reprodueix imatges amb so.  

Des d’abans dels temps franquistes, la publicitat ha estat una arma per aquells que 
tenien el poder. Les campanyes publicitàries bèl·liques o polítiques ajudaven a la gent 
a decidir a quin bàndol volia posicionar-se. Està clar que els que tenien suficient poder 
per comprar la consciència dels publicistes són els que en sortien beneficiats. A partir 
de 1945 les televisions i ràdios comencen a rebre influències que s’utilitzaven per 
organitzar la societat i per aconseguir d’aquesta les reaccions esperades.  

Més endavant, el 1980, la privatització dels espais públics realitzada per Margaret 
Thatcher i el seu govern conservador va propiciar que la publicitat es tornés 
imprescindible, per tal de finançar aquests nous mitjans que havien deixat de banda el 
seu àmbit públic.   

La publicitat s’ha apoderat dels mitjans massius de comunicació, ja que molts cops 
resulta ser una de les principals inversores per al seu sosteniment. Edward Bernays va 
ser un publicista i periodista que va desenvolupar la teoria de la propaganda i les 

                                                           
17  Desigual. (desembre 2012). Anuncio Desigual 2012 - #tengounplan [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=peIaHlZN68w 

18  Yaggvideo. (maig 2010). Gay McDonald’s ad in France [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=SBuKuA9nHsw 
19  BBC. (desembre 2016). BBC One Christmas Advert 2016 [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=v2cP2uEyDZU 

20 Consulta a Annexos. 
21 Consulta a Annexos. 

https://www.youtube.com/watch?v=peIaHlZN68w
https://www.youtube.com/watch?v=SBuKuA9nHsw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=v2cP2uEyDZU
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relacions públiques. Bernays, qui deu part de la seva fama al seu tiet Sigmund Freud, 
va ser l’autor de Propaganda (1928). El llibre explica quins són els mecanismes que el 
sistema d’aquell moment va utilitzar per a “manipular” una societat i convertir-la en 
plena consumidora.  

Com menciona Bernays al llibre, “la propaganda es el órgano ejecutivo del gobierno 
invisible [...] Hoy en día, la propaganda necesariamente interviene en todo lo que tiene 
un poco de relevancia en el plano social, ya sea en el ámbito de la política o de las 
finanzas, la industria, la agricultura, la caridad o la enseñanza".22 

La compra per satisfacció personal i no per necessitat va ser una de les fites que 
Bernays va aconseguir posar en marxa a principis del segle XX. La societat es va 
convertir en un model de consumisme que representava allò que els cartells 
publicitaris venien. Que l’acte de fumar fos considerat també un fet de llibertat per a la 
dona (per l’American Tobacco Company), substituir el poder de l’automòbil pel del 
tramvia, i convertir un president distant com Calvin Coolidge en una persona empàtica 
i agradada pels nord-americans, són algunes de les fites que l’autor va aconseguir amb 
les seves idees innovadores. 

“Por muy sofisticada y cínica que se vuelva la actitud del público hacia los métodos de 
la publicidad, siempre tendrá que satisfacer las demandas básicas, porque siempre 
necesitará comida, anhelará divertirse, aspirará a la belleza o acatará al liderazgo. (…) 
La propaganda nunca desaparecerá. Las personas inteligentes deberán reconocer que 
la propaganda es el instrumento moderno con el cual luchar por objetivos productivos 
y contribuir a poner orden en medio del caos”. 23  
 
El publicista ja s’avançava a un temps present, que inevitablement, ha complert amb 
totes les seves prediccions. Que la propaganda mai desapareixerà és un fet que no es 
pot arribar a assegurar, però de moment, és evident que la indústria de la comunicació 
no es pot permetre perdre aquest gran aliat.   
 
Segons Pablo Nagach a El poder de la publicidad 24, “la publicidad ocupaba altamente 
el poder hegemónico que ocuparon Dios y luego la Ley”. És a dir, la publicitat es 
converteix en un instrument de poder, inqüestionable per tots els espectadors i 
omnipresent.   
 
“La función de la marca es la de identificar el producto pero sobre todo se trata de 
movilizar las connotaciones afectivas de los individuos, de manera tal que se lleve a 

                                                           
22 Bernays, E. (1928).  Capítol 1: Organizar el Caos. Propaganda. Melusina. 

23 Bernays, E. (1928). Capítol 11: El funcionamiento de la propanda. Propaganda. Melusina.  

24 Nagach, P. (2004). Las palabras de las cosas: el poder de la publicidad. (p. 267). Madrid: Lengua de Trapo. 
Recuperat de http://doxacomunicacion.es/pdf/reseaspalabrasmartnez.pdf    

http://doxacomunicacion.es/pdf/reseaspalabrasmartnez.pdf
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cabo la reestructuración psicológica del consumidor”25. L’objectiu de la publicitat ja no 
és només vendre un producte i aconseguir que tot consumidor el conegui i el provi, 
sinó arribar a modificar el pensament o ideologia del client per fer-se amb un seguidor 
més que consti dels mateixos pensaments que la marca propaga.   
 
Tot i que el que la publicitat pretén és fixar-se en les necessitats de la societat i 
expandir nous remeis als problemes d’aquesta, és més important el fet de crear-ne de 
noves i combatre les fretures que la mateixa marca inicia. Quants cops els anuncis de 
televisió o ràdio venen un producte en el qual ni tan sols ningú havia pensat abans? 
Moltes de les necessitats que la societat creu tenir el dia d’avui són sorgides per 
iniciatives de les diferents marques, que originen noves idees que s’acaben convertint 
en necessitats pel consumidor.  
 
El poder que la publicitat desprèn és capaç de manipular fins i tot el més àgil, fent-li 
creure que té unes mancances que fins al moment no s’havia ni plantejat. És capaç de 
familiaritzar-nos amb termes nous, fer-nos recordar d’antics, divulgar notícies, 
interpretar la nostra mentalitat i fer-nos canviar de parer. “La publicidad y sus 
mensajes tratan de la vida. El publicitario debe especializarse en la gente y en sus 
necesidades” (James Webb Young). 

2.3.1. El paper de la dona en la publicitat 

“Cuando un hombre habla en público, la gente escucha. Cuando una mujer habla en 
público, la gente primero mira y después escucha”26.  

Aquesta podria ser una definició perfecta d’un dels estereotips que més representa la 
figura femenina en la publicitat. La qualitat estètica de la dona determina l’anunci en la 
que aquesta apareixerà. Majoritàriament, és difícil trobar-se amb un anunci que no 
compleixi amb els cànons de bellesa que la mateixa societat imposa. Noies altes, 
primes i atractives solen ser les protagonistes de tots els anuncis, siguin productes 
dedicats a la dona o a l’home.  

Mentre els estereotips que el sexe masculí reflecteix a la televisió són el de 
masculinitat, virilitat, poder, superioritat, fortalesa, un home de negocis, amb un gran 
cotxe, la dona apareix amb un aspecte físic impressionant, recollint la casa, netejant i 
cuinant, i prou. Les metes professionals s’atribueixen sempre a la figura de l’home, que 

                                                           
25 Nagach, P. (2004). Las palabras de las cosas: el poder de la publicidad. (p. 268). Madrid: Lengua de Trapo. 
Recuperat de http://doxacomunicacion.es/pdf/reseaspalabrasmartnez.pdf    
26 Cuadrado Zurinaga, M. (2001). Capítol 4: La muerte os sienta tan bien. El género femenino a través de la 
publicidad. (p. 43). Madrid: Federación de Mujeres Jóvenes. http://www.educatolerancia.com/wp-
content/uploads/2016/12/analisis-genero-publicidad.pdf 
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és el que porta els diners a casa i s’emporta la noia bonica a causa de totes les seves 
qualitats.  

Quan es venen productes de maquillatge, una dona maca apareix a l’anunci; quan es 
venen cotxes o productes relacionats – injustament – amb el sexe masculí, també és 
una dona atractiva la que hi apareix. La dona no apareix als anuncis pels seus valors i 
qualitats, fites o èxits, sinó pel seu cos com a objecte d’atracció. Els estereotips creats 
per la publicitat influeixen directament en la representació que tant homes com dones 
reben per part dels mitjans de comunicació.  

El poder de la publicitat ha aconseguit generar una disconformitat entre les dones de 
la nova societat moderna que ni tan sols existia fa uns anys. L’estima pel mateix cos 
cada cop es veu més afectada per una perfecció pràcticament impossible d’aconseguir 
que els anuncis intenten vendre amb productes de bellesa, cosmètica i farmacèutica.  

És una afirmació innegable que les dones amb un millor aspecte físic venen més. La 
publicitat és l’encarregada de vendre coses inabastables, objectes que únicament 
serveixen per a millorar la qualitat de vida de les persones. I la dona també s’ha 
convertit en un objecte. La dona com a figura materna, com a dona de fer feines, com 
a objecte sexual. Totes aquestes variants han donat lloc al fenomen de la cosificació. 

El tractament de la dona com a mer objecte s’ha convertit en tendència en els anuncis 
postmoderns. Però aquesta subjectivitat només fa que promoure una realitat molt 
allunyada del que trobem en el dia a dia. Dones sense arrugues, sense defectes, amb 
colors de pell i pits retocats, i una primor exagerada són les que apareixen en la 
majoria d’anuncis que governen el món mediàtic.  

Aquests ideals són responsables dels trastorns alimentaris que moltes dones pateixen 
avui en dia. El 90% de casos de trastorns els pateixen dones. 27 Durant la joventut i 
l’adolescència la possibilitat de patir aquests trastorns augmenta, i tot a causa d’uns 
anuncis que venen un ideal de dona totalment desproporcionat.  

A part de l’aparença física, les connotacions sexuals també s’han apoderat dels 
estereotips als quals la dona es troba sotmesa. Molts dels productes que són venuts 
utilitzen la dona com a fil conductor, fins i tot desvinculant-la del mateix producte en 
si. Sembla que el plaer de l’home sigui la meta de tots els anuncis, que més que 
anunciar productes anuncien maneres vexatòries de com tractar la figura femenina.   

 

                                                           
27 Cuadrado Zurinaga, M. (2001). Capítol 4: La muerte os sienta tan bien. El género femenino a través de la 
publicidad. (p. 49). Madrid: Federación de Mujeres Jóvenes. http://www.educatolerancia.com/wp-
content/uploads/2016/12/analisis-genero-publicidad.pdf 
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2.3.2. Estudis sobre sexisme en la publicitat 

El rol de la dona en la publicitat ha estat motiu d’estudi per a molts investigadors. Als 
anys 70 del segle XX comencen a desenvolupar-se diferents estudis sobre gènere i 
comunicació. Courtney i Lockeretz (1971) van investigar sobre els papers femenins a 
les revistes; Courtney i Whipple (1983)28,  Massé i Rosenblum (1988)29, Van Zoonen 
(1994)30, Goffman (1979)31, Celeumans i Faconnier (1980) escriuen l’obra Imagen, 
papel y condición de la mujer en los medios de comunicación social32, promoguda per 
l’UNESCO.  

En el cas d’Espanya, els estudis comencen a desenvolupar-se una dècada més tard. 
Fagoaga i Secanella (1984)33 estudien la presència de la dona en la premsa espanyola, 
Berganza i del Hoyo (2006)34, López Díez (2003)35, Sánchez-Aranda (2003)36, Garrido 
Lora (2007)37, Royo, Aldás, Küster y Vila (2005)38, són exemples de periodistes i 

                                                           
28 Courtney A.E., Whipple, W.T. (1983). Sex Stereotyping in Advertising. MA: Lexington Books. Recuperat de 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00913367.1985.10672963 

29 Massé, M. A., Rosenblum, K. (1988). The depiction of gender in the advertising of traditional women's and men's 
magazines. Recuperat de 
(https://www.researchgate.net/publication/248329503_Male_and_female_created_they_them_The_depiction_of
_gender_in_the_advertising_of_traditional_women's_and_men's_magazines 

30 Van Zoonen, L. (1994). Feminist Media Studies. Recuperat de https://philpapers.org/rec/VANFMS 

31  Goffman, E. (1979). Gender Advertisements. Harper Tochbooks. Recuperat de 
http://www.publiccollectors.org/Goffman_Gender.pdf 

32 Ceulemans, M., Fauconnier, G. (1980). Mass media: the image, role and social conditions of women; a collection 
and analysis of research materials.University of Leuven: UNESCO. Recuperat de http://unesdoc.unesco.org/Ulis/cgi-
bin/ulis.pl?catno=37077&set=005B0C2D8E_3_285&gp=0&lin=1&ll=3 

33 Fagoaga, C., Secanella, P. M., (1984). Umbral de presencia de las mujeres en la prensa española. Madrid: Instituto 
de la Mujer. Recuperat de http://papers.uab.cat/article/view/v30-ruiz/pdf-es 

34 Berganza Conde M., Del Hoyo Hurtado, M. (2006). La mujer y el hombre en la publicidad televisiva: imágenes y 
estereotipos. Recuperat de http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/3730/3360 

35 López Díez, P. (2003). Las mujeres en el discurso iconográfico de la Publicidad. Vitoria: Emakunde. Recuperat de 
http://www.pilarlopezdiez.eu/pdf/MujeresDiscurIcoPublicidad.pdf 

36  Sánchez Aranda, J.J. (2003). La publicidad y el enfoque de la imagen femenina. Recuperat de 
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/8059/1/20091015120402.pdf 

37 Garrido Lora, M. (2007). Estereotipos de género en la publicidad. La creatividad en la encrucijada sociológica. 
Madrid. Recuperat de: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/29053/Creatividad%20y%20Sociedad.%20Estereotipos%20de%20
ge%CC%81nero%20en%20la%20publicidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

38 Royo, M., Aldás, J., Küster, I., Vila, N. (2005). Sexism and Gender Role Portrayals in Spanish Tv Commercials. 
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escriptors que han percebut les discriminacions que el sexe femení ha patit i pateix i 
els estereotips creats al seu voltant.  

2.3.2.1. Señora Rushmore 

L’agència de publicitat Señora Rushmore de Madrid va analitzar el passat any un total 
de 262 anuncis de 50 marques diferents emesos per televisió en un període d’un any 
de temps (de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 2017), per veure quin era el 
paper que desenvolupava la dona, les seves característiques, la forma de vestir i la 
seva presència39.  

Pel que fa a protagonisme, el total de presència de dones en els anuncis (53%) és 
superior al dels homes (47%). En canvi, en els papers protagonistes estan representats 
més per homes que per dones. Com a personatges secundaris i figurants, és més alt el 
percentatge de les dones, però com a protagonistes s’avantposa l’home. 

Si parlem d’anuncis relacionats amb l’àmbit de l’esport, el 71% dels personatges són 
masculins, front un 29% que pertany al sexe femení. Dins dels anuncis protagonitzats 
per nens, només un 17% són nenes, mentre el 23% són nens.  

Quan es va dur a terme la divisió de la presència dels sexes per sectors, bellesa, 
higiene, moda i neteja són els que estaven relacionats amb el sexe femení, mentre que 
l’automoció i les finances estaven dedicats únicament als homes. Un 68% de les dones 
protagonitzen els anuncis de bellesa i higiene, i els homes només conformen el 32%. 
En moda, el 63% són dones i el 37% són homes. 

En el sector de neteja és on es pot apreciar més una evolució: un 53% està representat 
per dones, i un 47% per homes. Dels anuncis que succeeixen a les cases, un 55% estan 
protagonitzats per dones; en canvi, els que es desenvolupen als llocs de treball estan 
representats per un 59% d’homes.  

Els escenaris amb més predominança de sexe femení són llars, vies públiques i espais 
d’oci, mentre que els homes guanyen un alt percentatge en hospitals, esports, treball i 
educació.  

Les conclusions de l’estudi van arribar a apreciar una millora de la presència de la dona 
en el camp de la publicitat, però una gran manca de la presència de l’home en sectors 
com la moda, la bellesa i la higiene.  

A més, també criticaven que el protagonisme dels personatges corresponia només a 
dones o homes, i que no hi apareixia cap figura homosexual, transgènere, “intersexe o 
poligènere”. (Una persona intersexual és aquella que comparteix característiques 

                                                           
39 Señora Rushmore. (2017). La presentación de la mujer en la publicidad española actual. Madrid.  
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genitals tant femenines com masculines, adoptant una barreja entre les dues; una 
poligènere és aquella que combina més d’un gènere en el seu cos).   
 

2.3.2.2. Consell de l’Audiovisual d’Andalusia 

Los estereotipos sexistas a través de los anuncios publicitarios en el espacio 
mediterráneo40 és un informe elaborat pel Consell de l’Audiovisual d’Andalusia, que 
analitza quins són els factors que caracteritzen els estereotips de la dona en la 
publicitat a partir d’uns treballs que des de l’any 2012 desenvolupa la Red de 
Instituciones Reguladoras del Mediterráneo (RIRM).  

L’estudi ha recollit un total de 12 indicadors que permeten reconèixer missatges que 
promouen la vexació de la dona, la discriminació enfront del sexe masculí, promouen 
la violència de gènere i contribueixen a la sexualització de la dona. Entre ells es troben 
la figura de la dona com mestressa de casa, la inferioritat i dependència respecte 
l’home, la baixa responsabilitat en els llocs de treball, la incapacitat emocional, la 
cosificació del cos de la dona, els productes relacionats a la seva perfecció i les nenes 
com a figures adultes. 

El Consell de l’Audiovisual d’Andalusia, junt amb el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC), la Haute Autorité de la Comunication Audiovisuelle (HACA) del Marroc 
i l’Agency for Electronic Media (AEM) de Croàcia han analitzat 438 anuncis emesos en 
les televisions de les diferents ubicacions. 

Com a conclusions, es mostra que la figura de mestressa de casa, encarregant-se 
només de la higiene i l’alimentació, té presència als quatre llocs analitzats, assolint la 
majoria amb un 78% al Marroc.  

La imperfecció del cos de la dona i els productes a què s’ha de sotmetre per a millorar-
lo – dirigits només a la dona quan el producte pot utilitzar-lo tant el gènere masculí 
com el femení – tenen una baixa freqüència al Marroc. La majoria (33%) es 
corresponen a Croàcia, mentre que el 25% i el 15% corresponen a Andalusia i 
Catalunya respectivament.  

La vulnerabilitat i dependència de la dona guanyen protagonisme al Marroc, 
presentant la dona amb poca capacitat econòmica, poc control emocional i gran 
dependència de pares o marits. A diferència de la dona com a objecte de desig, que on 

                                                           
40 Consejo Audiovisual de Andalucía. (2017). Los estereotipos sexistas a través de los anuncios publicitarios en el 
espacio mediterráneo. Recuperat de 
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/informe/pdf/1607/informe_estereotipos_de_gen
ero_en_publicidad.pdf 

 

http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/informe/pdf/1607/informe_estereotipos_de_genero_en_publicidad.pdf
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/informe/pdf/1607/informe_estereotipos_de_genero_en_publicidad.pdf
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menys incidència té és al Marroc, tot i que Catalunya, Andalusia i Croàcia també en 
mostren baixos percentatges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                 Font: Consell de l’Audiovisual d’Andalusia 

 

En el cas de l’home, tant la seva superioritat com la capacitat de control i conquesta 
tenen una elevada presència a les quatre ubicacions, emportant-se Catalunya un 100% 
en ambdós casos.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                Font: Consell de l’Audiovisual d’Andalusia 
 

L’estudi incideix una mica més en Espanya, on conclou que un 56% dels anuncis que 
contenen estereotips pertanyen als sectors de bellesa i higiene, productes de neteja, 
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finances i assegurances. El 32% dels anuncis del país és protagonitzat per dones. 
D’aquests, el 85% en són joves. Però si l’anunci tracta de persones amb maduresa i de 
llocs de treball professionals, els homes dupliquen les dones.  

Per tant, l’anàlisi permet observar com, indistintament del país, la dona acaba rebent 
tractes inferiors per raó de sexe, tot i que depenent de la ubicació, s’aprofundeix més 
en uns estereotips o en d’altres.  

 

2.4. La marca AXE 

L’origen d’AXE se situa l’any 1983, quan la multinacional britànica i neerlandesa 
Unilever decideix crear la nova marca, dirigida a la venda de desodorants (i 
antitranspirants), fragàncies i gels de bany.   

A causa de l’èxit que la marca va rebre primer a França i després a la seva expansió per 
Europa (1985), Unilever decideix exportar-la també al Regne Unit, Irlanda, Austràlia i 
Nova Zelanda, on per raons internes de la marca, el seu nom es canvia a Lynx.  

En l’actualitat, la marca ofereix cinc variants d’esprais per al cos, cinc de desodorants, 
cinc fragàncies, quatre gels de fixació capil·lar i quatre gels per a la dutxa. Els seguidors 
a Facebook ascendeixen a uns 270 mil i 14 mil a Twitter. La web d’Espanya ofereix 
també consells d’estil i tutorials per a una millor utilització dels productes.  

Els anuncis d’aquestes fragàncies i desodorants sempre, des del seu primer anunci 
emès a Espanya el 1986, han generat certa controvèrsia per la manera com tracten el 
sexe femení i quin ús fan de la figura de la dona.  

Les diferents agències publicitàries que han estat partícips de la creació de nous 
cartells publicitaris o spots per a ràdio i televisió han tingut clar quina és la ideologia de 
la marca i quina imatge volen vendre al seu públic.  

La perspectiva de gènere que la marca francesa ofereix només fa que criticar les dones, 
degradar-les, criticar-les i humiliar-les mitjançant vexacions, cosificacions i estereotips 
que els mitjans de comunicació han anat coent durant els últims anys.  

A continuació realitzo una anàlisi de tota la publicitat de la marca en els diferents 
països on han emès els seus anuncis, profunditzant en la imatge que ofereixen de la 
dona, el seu significat i les seves crítiques.   
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3. Metodologia 
 

La metodologia que he escollit per dur a terme aquest treball es divideix en tres 
sectors diferents:  
 

3.1. Lectura d’articles, llibres i material bibliogràfic 
 
Per a desenvolupar l’anàlisi del treball exposat, primerament procedeixo a la lectura de 
llibres i articles que tracten temes relacionats amb l’evolució i els canvis constants de 
la societat. El sistema sexe i gènere i com aquest s’ha desenvolupat des dels seus inicis 
fins a l’actualitat és un dels punts més importants per entendre quina és la concepció 
que es té de l’home i de la dona. Llibres d’història i articles on s’explica quin ha estat el 
paper de la dona en la societat, des de la Prehistòria fins a l’època Postmoderna.  
 
Quin és el paper que desenvolupa la publicitat en la societat i quina és la seva capacitat 
per a fer canviar pensaments i ideologies des dels més joves fins als més grans. També 
quin és el grau de consumisme que és capaç de generar. La comunicació i la seva 
relació amb el sexe i el gènere i com influencia el poder de les campanyes publicitàries 
en la concepció que es té de la figura masculina i la femenina.  
 
Com la figura de la dona és tractada per les agències publicitàries i com els estereotips 
de gènere evolucionen. Quina és la vexació i la cosificació que les dones pateixen per 
uns estereotips fixats en una publicitat ancorada en segles passats.  
 
La història es troba en un moment on la societat està patint un seguit de canvis i 
transformacions que estan convertint allò que ja és conegut en noves concepcions. La 
publicitat ha escalat fins a l’esglaó més alt, convertint-se en la culpable de moltes de 
les ideologies que es transmeten el dia d’avui.  
 

3.2. Anàlisi d’anuncis publicitaris 
 

En segon lloc, analitzo tota la gama d’anuncis, spots i pòsters publicitaris que la marca 
AXE ha publicat des de l’any de la seva creació, el 1983, fins a l’actualitat. Tinc en 
compte tant els anuncis emesos per televisió com els cartells publicitaris presentats a 
edificis, parades de bus, murs, etc., de totes les agències publicitàries que en són 
partícips i en tots els països on s’han publicat diferents variants.  

 
A partir d’aquests, plantejo una sèrie de característiques a partir de les quals 
desglossar els anuncis i poder analitzar-los. Com es desenvolupa l’anunci, la seva 
durada, què hi succeeix, com es representen les figures d’home i dona (gests, vestits, 
maquillatge, aparença física), quina és la crítica o l’alabança que reben cadascun d’ells i 
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com es degrada, s’humilia i s’insulta la figura de la dona en cada cas.  
 

 

3.3. Matriu Eric 
 

Per a poder elaborar unes conclusions dels anuncis analitzats amb un alt grau de 
credibilitat i coherència, he decidit fer ús de la Matriu Eric, una estratègia que permet 
modificar la quantitat de les variables que componen un producte o un servei.  

Com les seves sigles indiquen, “Eliminar, Reducir, Incrementar i Crear”, la matriu 
serveix per a proposar un nou model d’anunci a partir de les característiques extretes 
dels anuncis analitzats. Estudiar quins són els trets que s’haurien d’esborrar, minvar, 
augmentar o introduir per aconseguir un resultat que canviés l’estratègia de 
comunicació en relació al missatge que es transmet sobre la figura de la dona que es 
mostra, i consegüentment proporcionés més guanys.  

 

A partir d’aquests tres punts, procedeixo a l’anàlisi de tots els anuncis recopilats i al 
dibuix de la seva Matriu Eric per a una possible millora dels seus resultats i del seu 
públic objectiu. 
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4. Anàlisi de contingut 

La marca AXE sempre ha estat criticada i s’ha trobat en el punt de mira pel masclisme 
que s’aprecia en els seus anuncis. L’agència Lowe és la que ha portat, majoritàriament, 
la seva publicitat, tot i que BBH o altres agències han protagonitzat alguns dels anuncis 
més criticats.  A continuació porto a terme l’anàlisi pràctica del meu TFG. Un recull dels 
anuncis de la marca, analitzant el seu contingut, els seus personatges, el seu significat i 
la crítica que el sexe femení – o masculí – reben.  

La marca es crea el 1983 però no he trobat constància dels anuncis que comprenen el 
període entre 1983 i 1986. A partir de 1986, l’anàlisi està dividit per anys i per mesos, 
en el cas que l’any comprengui més d’un anunci.  

 

• Primer anunci emès a Espanya: 1986   
https://www.youtube.com/watch?v=oNl5-GfRcm8 

“AXE, la primera impresión es la que queda”. Així finalitza el primer spot publicitari 
que la marca AXE va presentar a Espanya el juny de 1986. L’anunci està compost per 
dos personatges, un home i una dona. És evident que en una marca com aquesta 
l’home serà el protagonista, ja que el producte va dirigit al sexe masculí. Potser en 
aquest anunci, i en el moment en què s’emet, el masclisme no és tan evident com si es 
visualitza el dia d’avui. 

Al personatge secundari, la dona, se li cauen les ulleres a terra, i quan l’home ve a 
ajudar-la, puja de mica en mica olorant tot el cos del personatge masculí. Quan 
finalment les ulleres són retornades, la dona les deixa caure altre cop a terra de forma 
intencionada, i amb una mirada que suscita segones intencions amb el protagonista.  

Per una banda, la dona és tractada com el sexe dèbil, que necessita ajuda per recollir 
quelcom que li ha caigut. Es dóna a entendre que la fragància fa tornar irresistible 
l’home i que les dones hi cauran rendides. No trobo necessari promocionar o 
aconseguir èxit d’una fragància incitant a l’home a creure’s el sexe superior. Hi ha 
altres maneres de vendre un producte sense la necessitat de degradar o titllar 
d’inferior el sexe femení.  

D’altra banda, la figura de l’home és estereotipada. El protagonista és un home 
corpulent, atractiu, amb un alt grau de bellesa. 

Els tres punts forts de l’anunci són l’home, la dona, i el desodorant. Però veurem com 
això evoluciona a mesura que passen els anys.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oNl5-GfRcm8
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• 1988: https://www.youtube.com/watch?v=ziUbchMd4og 

Entre el 86 i el 88 no he trobat constància de l’existència d’un altre anunci entremig 
dels dos. Aquest podria ser qualificat com un dels anuncis més simples que la marca va 
promocionar els seus primers anys de vida, a Buenos Aires.  

Concís i directe, així podria definir-se. Un spot de 40 segons que presenta la nova 
fragància de la marca sense necessitat de fer ús de la figura de la dona per atraure els 
espectadors. Un seguit de plans molt senzills i una qualitat d’imatge no gaire bona – la 
normal en aquella època – mostren amb unes panoràmiques les tres fragàncies de les 
quals ja constava la marca i la nova que se’ls hi suma. 

“Porque la primera impresión, es la que cuenta”. Una veu femenina i atractiva 
s’encarrega d’oferir els perfums d’una forma tan seductora que no es fa necessària la 
figura estètica d’un personatge femení per vendre el producte.  

• 1990: https://www.youtube.com/watch?v=KFa2lIZhZSM 

És justament a l’any 90 quan es retorna a la mateixa estructura del primer anunci del 
86, que se seguirà repetint fins als 2000.  

Tot i representar escenes diferents, el cor de l’anunci segueix sent el mateix. En aquest 
cas en un escenari que sembla de caràcter arqueològic, una dona perd un paper 
mentre busca quelcom dins la seva bossa. L’arqueòleg protagonista el rescata mentre 
els dos s’ajupen per recuperar-lo. Quan ambdós personatges s’aixequen, la dona 
s’eleva mica en mica prestant atenció en l’olor que l’home desprèn.  

Les seves mirades es creuen i es pot percebre clarament un mutu plaer desencadenat 
per l’olor i el físic del protagonista.  
 

• 1991: https://www.youtube.com/watch?v=ScUYIgrdPiA 

Aquest any s’obre una nova dinàmica que s’anirà alternant amb l’anunci tipus de 
l’home que recull un objecte que li cau a la dona. 

En aquest cas, l’acció canvia una mica el rumb. En un escenari festiu amb tots els 
integrants vestits de forma elegant, una noia es disposa a agafar una copa de la safata 
que un cambrer ofereix. Alhora, un altre cambrer es topa amb ella i l’empeny de forma 
involuntària, fent que quasi caigui en una piscina. Per sort, el protagonista masculí 
estava allà per evitar la caiguda.  

Quan la dona l’olora, la seva cara dibuixa un somriure insinuant causat per la reacció 
que el producte origina en el sexe femení. Ella, impressionada, deixa anar la copa 
expressament dins la piscina, amb l’objectiu d’acostar-se més al protagonista per a 
tornar a gaudir de la seva olor. 

https://www.youtube.com/watch?v=ziUbchMd4og
https://www.youtube.com/watch?v=KFa2lIZhZSM
https://www.youtube.com/watch?v=ScUYIgrdPiA
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Les cares de plaer simulen la satisfacció que les relacions sexuals ofereixen a homes i 
dones. De forma encara molt dissimulada, la marca comença a marcar el seu camí pel 
món del sexisme i la superioritat del sexe masculí per sobre del femení.  

 

• 1992: https://www.youtube.com/watch?v=y_cgjSDwyls 

La rutina d’aquests primers anys de la marca segueix una estructura molt clara i 
repetitiva. Al personatge femení se li cauen unes claus a terra quan es topa amb el 
protagonista masculí. L’aroma que l’home deixa anar provoca tal efecte en la dona que 
fa que, després de recollir les claus, pugi lentament olorant tot el seu cos fins a trobar-
se amb la seva mirada. 

La dona desapareix, i de sobte, les mateixes claus tornen a caure, però aquest cas des 
d’un primer pis que simula ser un dormitori. L’home les recull, alça la mirada i amb un 
somriure murri observa la finestra de l’habitació on l’esperen.  

Que la protagonista ofereixi les claus de la seva habitació a un home que acaba de 
conèixer simplement per la seva olor, permet identificar una tènue crítica al sexe 
femení per la seva suposada facilitat. 

https://www.youtube.com/watch?v=x7QKxNSeNV8 

La mateixa organització segueix un anunci molt semblant del mateix any per a 
Portugal. Una dona perd el seu guant a causa del vent i quan l’home el recupera, 
desprèn un aroma que fa que la dona pugi lentament amb una mirada sensual mirant 
de trobar els ulls del protagonista.   
 

• 1993: https://www.youtube.com/watch?v=X7xg7eFtpiQ 

En aquest cas, l’anunci torna a repetir la mateixa disposició del primer. Una dona està 
lligant unes cordes al port i l’home acut per ajudar-la. Seguidament, la dona l’olora i 
llença la corda a terra, per reclamar altre cop l’ajuda del protagonista masculí i tornar a 
olorar el seu cos.  

Un cop més el triangle de l’anunci és el mateix: home, dona i desodorant.  

Però aquí ja no només es poden analitzar la figura de l’home i la dona. Històricament, 
els treballs portuaris han estat sempre lligats al sexe masculí. I en aquest anunci es 
qüestiona si la dona és capaç de dur a terme aquest treball. El masclisme va més enllà 
de la figura d’una dona que es rendeix a l’olor de l’home. Ara també jutja si la dona és 
capaç o no de portar a terme tasques que socialment no estan reconegudes perquè 
realitzi el sexe femení.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=y_cgjSDwyls
https://www.youtube.com/watch?v=x7QKxNSeNV8
https://www.youtube.com/watch?v=X7xg7eFtpiQ
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• 1994: https://www.youtube.com/watch?v=kmp5XgFHAj4 

Amb la banda sonora característica dels inicis de la marca, un home i una dona xoquen 
les seves esquenes de forma involuntària mentre intenten agafar la ploma d’una àliga 
que baixa volant per sobre dels seus caps.  

Quan la dona es gira, descobreix un home de rostre atractiu i amb una olor que la 
deixa impactada. El protagonista ofereix la ploma a la dona, i aquesta, la torna a llençar 
a l’aire amb la intenció d’apropar-se a l’home i tornar-lo a ensumar.  

Igual que en la resta dels anuncis, és la dona la que queda impressionada per l’home. 
Una figura descrita com atractiva, viril, forta, presumida. I la dona és el sexe dèbil que 
cau rendida als seus peus, sense ni tan sols conèixer-lo, únicament per la imatge 
superficial que ofereix.  

A més, al començament de l’anunci s’explica l’origen de l’àliga: l’home la compra per 
tal d’alliberar-la. Així també s’aconsegueix vendre la imatge d’un home bo, bondadós, 
amic dels animals. Una imatge que més endavant desapareixerà per donar pas a un 
home masculí que només s’interessa per les dones amb fins sexuals. 

• 1995: https://www.youtube.com/watch?v=oUKwRWS1SQM 

Amb unes imatges amb efectes especials i innovadores per aquella època, un narrador 
masculí presenta el nou pack d’AXE, desodorant, espuma, gel d’afaitar i un after-shave 
per evitar que la pell “pateixi”. Igual que a l’anunci del 1988, les imatges de l’home i 
del desodorant són suficients per a presentar el nou producte.  

Si més no, la figura de la dona ja comença a presentar-se amb connotacions sexuals. La 
protagonista femenina apareix nua, abraçant i acariciant el cos de l’home i fins i tot 
llepant la seva barbeta, fent referència a la suavitat que el producte proporciona.   

És a dir, igual que als primers anuncis, la marca ja relaciona l’efecte del desodorant o 
colònia amb la consecució de dones com a guany. La figura de l’home, la dona i el 
desodorant són i seguiran sent els trets característics dels anuncis del moment.   

https://www.youtube.com/watch?v=cY5FtJvLjdc 

En un altre anunci del mateix any, un home únicament tapat per una tovallola lligada a 
la cintura baixa a la recepció de l’hotel per utilitzar el telèfon. La recepcionista queda 
captivada pel perfum de l’home, fins a tal punt que se li dilaten les pupil·les i taca els 
fulls on està escrivint amb la tinta d’una ploma, a causa de la seva distracció.  

Una altra noia molt atractiva – la Charlize Theron – apareix a la recepció, i només 
olorar el protagonista i veure la reacció de l’altra noia, decideix penjar el telèfon i mirar 
de forma insinuant als dos personatges de l’escena.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=kmp5XgFHAj4
https://www.youtube.com/watch?v=oUKwRWS1SQM
https://www.youtube.com/watch?v=cY5FtJvLjdc
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• 1996: https://www.youtube.com/watch?v=ELFtt4rXjIg 

Sense mostrar cap escena pujada de to, aquest podria ser un dels anuncis més 
moderns per l’època. Les diferents escenes no mostren cap episodi de relacions 
sexuals, ni homes o dones nus. Però sí que fa referència a una orientació sexual que en 
els anys 90 podia fins i tot arribar a ser castigada, i que la marca ni tan sols tracta fins a 
principis de 2017. 

Una noia es troba a casa del seu nuvi, amic o parella. Arriba tard i en comptes de 
posar-se la seva colònia es posa el desodorant AXE a mode de fragància. Només surt al 
carrer, cada noia amb la qual es creua es gira desesperadament en cerca del seu coll o 
la seva olor. Ja sigui en unes escales, al carrer o al transport públic tota noia se la mira 
amb cara seductora o li pica l’ullet. 

La protagonista, sorpresa, torna a casa del noi i li demana explicacions sobre l’efecte 
que el producte aixeca en totes les dones, mentre ell riu amb un gest de superioritat. 

És estrany concebre un anunci d’aquestes característiques, ja sigui per tractar-se dels 
primers de la marca o per les orientacions sexuals a què fa referència. AXE, com es 
podrà observar a partir d’ara, fa un tractament de la cosificació de la dona molt 
exagerat, i fins ben entrat el segle XXI no és capaç de canviar els fets estipulats per la 
societat.  

Per això es podria qualificar de modern aquest videoclip. Tot i mostrar escenes on 
l’home i la dona comparteixen casa o llit, va més enllà i mostra sense cap tipus de tabú 
que les dones també es poden fixar en les dones.  
 

• 1997: https://www.youtube.com/watch?v=gi58COMAbEU 

L’any 97 segueix la dinàmica de l’anunci del 91, igual que els primers anys de la marca. 
Una veu en off de fons i una música sensual narren visualment com una dona queda 
enlluernada amb l’aroma que un home que la recull abans que caigui a terra desprèn.  

La protagonista està a punt de caure perquè s’activen els frens d’emergència d’un tren, 
a causa d’un delinqüent que està essent perseguit per uns policies. És tal l’efecte de la 
fragància sobre la dona, que ella també vol utilitzar els frens per quedar-se a soles amb 
el baró.  

Fins al moment, la subtilesa de les escenes queda lluny d’identificar un masclisme clar 
en la publicitat de la marca. Home, dona i fragància/desodorant segueixen formant els 
tres punts claus de l’anunci.   

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ELFtt4rXjIg
https://www.youtube.com/watch?v=gi58COMAbEU
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• 1998: https://www.youtube.com/watch?v=Z9P9V76VKjc  

El nou “AXE Hipnòtic” aconsegueix amb les dones el que descriu el seu títol: 
hipnotitzar-les. Un jove entra en una festa, i a mesura que travessa la sala, totes les 
noies es van girant al seu pas, mirant-lo amb cara de desig i d’insinuació.   

La imatge d’una dona fàcil, agressiva i activa sexualment parlant és la que comença a 
vendre la marca els anys noranta. L’home és el mascle que aconsegueix embadalir 
totes les dones, independentment dels seus gustos i la dona és la que cau als seus 
peus.  

El moviment del masclisme es desenvolupa a partir de fets com aquest, que tot i 
subtils i sense una intenció insultant, aconsegueixen que el gènere masculí se situï en 
un esglaó més que el femení sense cap raó aparent.   
 

• 1999: https://www.youtube.com/watch?v=3gzyxTxtvSA 

Un home que arriba tard a la feina es vesteix dins d’un ascensor i fa ús del desodorant 
per tot el seu cos. L’aroma que deixa a l’elevador fa pensar a una dona que entra que 
l’olor la desprèn un altre home que hi ha entrat més tard. 

Entre mirades de tensió, mossegades de llavi que simulen desig sexual i moderació, la 
dona decideix prémer el botó que fa que l’ascensor es pari. Quan les portes s’obren, 
ambdós personatges apareixen despentinats, col·locant-se bé la roba i amb somriures 
subtils de satisfacció, com si haguessin mantingut relacions sexuals a dins. 

Una dona gran apareix rient a l’ascensor, mentre el jove amb cara de sorpresa, desitja 
que no es repeteixi el que acaba de passar. El masclisme que la marca promociona va 
agafant embranzida a partir de la dècada dels dos mil. Que una dona estigui disposada 
a fer favors sexuals per l’efecte que un desodorant provoca és més aviat insultant.  

A més, la preocupació de mantenir un físic atractiu es fa patent en aquest anunci. 
Quan l’home veu una dona gran, que no és igual d’atractiva que l’altra, vol marxar per 
no haver de rebutjar-la. La societat comença a dibuixar la figura d’una dona que es 
preocupa pel seu físic per a satisfer les necessitats del sexe masculí, i no les d’un 
mateix.   

 

• 2000: https://www.youtube.com/watch?v=4EKCtQOuw0k 

En un saló d’estètica, s’observa una treballadora fent un massatge al client que es 
troba sobre una llitera. De sobte, el vertader massatgista apareix i la treballadora 
resulta ser la dona de fer feines, que s’ha sentit atreta per l’olor del client i ha decidit 
fer-se passar per professional. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9P9V76VKjc
https://www.youtube.com/watch?v=3gzyxTxtvSA
https://www.youtube.com/watch?v=4EKCtQOuw0k
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La imatge de la dona es veu degradada per una figura que s’arrossega com un gos per 
tal d’aconseguir estar a prop d’aquell que li provoca desig sexual. La marca ja guanya 
recorregut amb la imatge d’una dona que només vol mantenir relacions sexuals amb el 
protagonista atractiu que desprèn una olor persecutòria.  

https://www.youtube.com/watch?v=TgAo9JSYZIA 

En aquest cas, una lluita de boxa es converteix en l’escenari de l’anunci. Un espectador 
seu a la graderia i immediatament la noia del seu costat es gira atreta per la seva olor. 
Mentre tontegen i es donen de menjar crispetes mútuament, un dels lluitadors de 
boxa cau a sobre d’ella, deixant-la inconscient. 

El noi, en comptes de preocupar-se o ajudar-la, es gira cap a l’altra banda, on una altra 
noia l’espera també amb intencions sexuals. Resulta degradant que les dones siguin 
analitzades per fins sexuals, i no per les seves capacitats o la seva manera de ser.  

Una dona atractiva és l’única cosa que els interessa als homes, i si en perden una, en 
troben una altra. L’interès purament superficial que els homes demostren tenir pel 
sexe femení fomenta una cosificació de la dona que pot arribar a tenir conseqüències 
molt negatives.   
 

• 2001: https://www.youtube.com/watch?v=f5oQ46_2WTc 

La dècada dels dos mil comença amb una representació de la història del Flautista 
d’Hamelí. El flautista, amb la seva música, aconsegueix expulsar totes les rates d’un 
poble o ciutat. Quan acut a un empresari per ser recompensat, aquest l’estafa i li 
ofereix només un bitllet de tots els que es trobaven dins un maletí. 

El jove, a manera de venjança, es ruixa amb el desodorant – en comptes de començar 
a tocar la flauta – i totes les dones del poblat el segueixen la seva música. A mesura 
que totes les treballadores escolten la melodia, s’uneixen a un gran grup de dones que 
caminen darrere el seu amo. 

La degradació que pateix la figura de la dona en aquest anunci és de les més grans que 
les campanyes de la marca havien mostrat fins al moment. En primer lloc, es compara 
les dones amb rates que persegueixen el seu amo com si no hi hagués fi. És insultant 
que la dona sigui tractada com un rosegador. Per altra banda, totes les dones que 
apareixen a l’anunci van vestides de forma sexi i provocant: secretària, infermera, 
astronauta, mecànica, etc. Totes amb escots o roba interior, intensificant la cosificació 
de la dona, el seu ús com a mer objecte sexual.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TgAo9JSYZIA
https://www.youtube.com/watch?v=f5oQ46_2WTc
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• 2002: https://www.youtube.com/watch?v=zHcP8_3HQEA 

“Nueva formula AXE. Ahora el efecto dura más”. Per posar èmfasi a aquest eslògan, la 
marca decideix fer-ho d’una manera molt desagradable. Una cadena de fets 
aconsegueix que l’efecte del desodorant arribi molt lluny. 

Un noi s’aixeca al matí i fa ús del desodorant, que immediatament li proporciona a 
dues noies entre els seus braços (proporciona entès com un verb d’ús material). Un 
mosquit li xucla la sang, i aquest és empassat per un gripau. A l’instant un altre gripau 
se li llença a sobre per dur a terme l’acte sexual, però els cacen i apareixen cuinats al 
plat d’un restaurant.  

Un home gran és qui es menja l’animal. Un cop se l’ha empassat, una dona morena, 
alta i atractiva se sent atreta per ell, però quan estan al llit, l’home pateix un atac de 
cor. De la làpida surt un cuc, que acaba en una ampolla de cervesa i consegüentment a 
l’estómac d’un jove. Només haver-se acabat tota la cervesa, les noies que es troben al 
local s’aixequen per dirigir-se al noi. 

El mal gust de l’anunci rebel·la  les intencions de la marca, de tractar la dona de 
qualsevol manera, degradant-la i titllant-la d’accessible a qualsevol preu. L’home, la 
figura de la dona i el desodorant continuen sent, per al moment, els tres punts del 
triangle que conforma l’anunci.  

 

• 2003: https://www.youtube.com/watch?v=MYRpGWjUDtY  

En tan sols 20 segons d’anunci, la dona torna a ser víctima de l’esclavisme sexual. 
L’spot per a Colòmbia mostra un noi a la dutxa. Quan aquest fa ús del producte, 
diferents mans femenines apareixen des de l’esquena del noi per fer-li les fregues amb 
el sabó. 

A diferència dels altres anuncis, el protagonista no compleix amb els cànons de bellesa 
establerts tant per la societat com per la marca. Deixa de ser un home atractiu, alt, 
fort, robust, per ser un jove que no té el rostre o el cos com la resta de protagonistes 
que havien aparegut fins ara.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=NLSocRF8UYs 

“Si las chicas son todo en tu vida, convicción, no necesitas nada más. Es el nuevo paso 
para conquistar”.  Al so d’aquesta melodia diferents homes intenten impressionar la 
dona amb la qual es troben davant. Amb trucs de màgia a un bar de copes, en una 
vetlla, en un dentista, un delinqüent a una policia, etc.  

https://www.youtube.com/watch?v=zHcP8_3HQEA
https://www.youtube.com/watch?v=MYRpGWjUDtY
https://www.youtube.com/watch?v=NLSocRF8UYs
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Un home ruixant-se amb dos desodorants alhora és representat amb una gran estàtua, 
com a les antigues Grècia o Roma, on els herois o déus eren representants per 
escultures als principals llocs de la ciutat.  

La dona torna a veure’s reproduïda com un objecte sexual. En aquest cas però, la seva 
imatge estètica no es veu insultada ni degradada en cap moment. Totes les dones que 
apareixen ho fan amb una vestimenta correcta, que no deixa entreveure escots ni 
altres parts del cos amb objectius provocatius.  

La figura masculina torna a tractar com a un premi la dona, aconseguint-la, sigui quina 
sigui la situació, per les meravelloses conseqüències d’utilitzar el producte que la 
marca promou.  

 

• 2004: https://www.youtube.com/watch?v=AKUBplwWazo 

“No es ella, sos vos”. (No és ella, ets tu). Així finalitza l’anunci argentí de poc més de 
mig minut que retrata la figura del sexe femení com un gos que atrapa una pilota.  

En una cua al supermercat, la protagonista se sent observada i molesta pel noi que es 
troba davant seu, i es canvia de caixa per anar a pagar. Uns instants després, la 
mateixa noia tira dels cabells a una altra fins a aconseguir situar-se darrere del mateix 
noi – que ara fa ús del desodorant – per abraçar-lo i no separar-se’n.  

El sexe femení continua essent tractat com un mer objecte sexual, que persegueix allò 
que vol fins a aconseguir-ho. Com si les dones fossin les úniques que s’arrosseguen 
darrere els homes a canvi d’aconseguir plaer sexual. La cosificació de la dona comença 
a guanyar importància i a crear un moviment que lluiti per defensar els seus drets i la 
seva igualtat davant del sexe contrari.  

 

• 2005: https://www.youtube.com/watch?v=fcoHKnWytao 

Cada cop més s’accentua la necessitat de proclamar als quatre vents que són les dones 
les que necessiten els homes i no a l’inrevés. Si s’aprofundeix en el tema, es podria 
arribar a parlar de dependència i sobretot d’una necessitat realment inexistent. Emès a 
Mèxic, una dona en un sofà no para de rebre carícies per les cames, causades per un 
braç sense cos que no necessita res més per moure’s.  

“Todas van a querer algo tuyo”. Aquest és l’eslògan amb què es posa fi a l’anunci. La 
societat imposa que els homes i les dones s’ajunten i tenen relacions sexuals per a un 
plaer que més aviat l’home experimenta amb major grau. Aquesta subordinació al 
gènere masculí que la marca intenta vendre com a realitat no és més que una 
simulació d’un masclisme que intenta sortir a la llum de manera impalpable, criticant la 

https://www.youtube.com/watch?v=AKUBplwWazo
https://www.youtube.com/watch?v=fcoHKnWytao
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figura de la noia fins a supeditar-la com si les generacions retornessin als anys setanta i 
anteriors.  

Home, dona i desodorant han estat fins a l’any 2005 els tres peons que permeten que 
l’anunci es desenvolupi i adquireixi una direcció més aviat masclista. A partir d’aquest 
moment, en molts casos es repetirà, però es podrà observar com la dinàmica dels 
anuncis canvia per accentuar aquest masclisme que comença a sorgir d’una forma 
molt dissimulada.  

 

• 2006 

Desembre 

L’any finalitza el mes de desembre amb una campanya formada per 5 consells que els 
creatius d’AXE donen als seus usuaris sota el títol “Mark them the way correctly”. 
(Ensenya’ls la manera correcta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El consell número 1 exposa el següent: “El manual d’usuari d’AXE diu: si vols 
guanyar-te la confiança d’una dona, truca-la cada nit a les 22 hores. Marxaran a 
dormir contentes, pensant que les estimes molt. O pots utilitzar l’esprai de cos 
d’AXE i evitar tantes trucades”. 
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Com no, per plasmar gràficament el consell, ha d’aparèixer una noia estirada al llit amb 
sostenidor. No pot aparèixer amb pijama o vestida amb roba de carrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- El consell número 2: “El manual d’usuari d’AXE ho confirma: si vols passar una 
nit inoblidable amb la teva noia diga-li que vas sortir la nit passada amb una 
amiga que es comporta com un nen (és efectiu el 75% de les vegades) o utilitza 
l’esprai de cos AXE i evita les seves desconfiances.  

Al dibuix, una noia amb posició provocadora ofereix els seus braços estirats perquè se 
li col·loquin unes esposes. 
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- El consell número 3: “El manual d’usuari d’AXE ho reafirma: un estudi 
important d’Escandinàvia avisa que en 200 anys les rosses s’hauran extingit. 
Així que utilitza l’esprai de cos a cada part del teu cos i agafa tantes rosses com 
puguis, si no després serà massa tard. (Les rosses tenyides no compten)”.  

Al dibuix, un home assegut a una butaca, i al seu davant, una llarga cua de noies, 
cadascuna amb un paperet amb un número que han agafat d’una dispensadora, com si 
es tractés de la tanda del mercat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- El consell número 4: “El manual d’usuari d’AXE ho afirma: al llarg de la vida 
d’una noia, només estima de veritat un home cada dotze. Així que si li vas 
deixar el cotxe algun cop o la vas ajudar amb els deures, segur que ets un 
d’aquests dotze. Millor utilitza l’esprai de cos AXE a tot el cos i seràs el seu 
primer i únic amor.  

De fons, una noia escotada apareix sostenint a una mà, un conjunt de nois que li 
ofereixen música, regals, cotxe, diversió, vacances, vi, etc.; a l’altra, un únic noi amb el 
desodorant en qüestió. 
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- L’últim consell: “El manual d’usuari d’AXE et recorda: no importa lo 
desagradables que siguin les teves companyes de classe, la teva núvia mai 
voldrà que passis temps amb elles. Utilitza l’esprai AXE. Així et crearàs un alt 
nivell de galanteig que farà oblidar a la teva núvia que realment necessites 
estar amb altres noies.  

El paisatge: el noi abraçant a dues noies per una banda, mentre que la suposada 
parella es troba sola a l’altre costat.  

Sembla patètic que el resultat d’utilitzar un desodorant atorgui “beneficis” com 
aconseguir noies que d’altra manera no aconseguiries, fer oblidar a la teva novia que li 
poses les banyes, oferir sexe en canvi de detalls o mostrar una extensa cua de noies 
esperant el seu torn per anar al llit amb el mascle.  

Altre cop, la publicitat llueix un clar to masclista que no sembla rebaixar amb el pas del 
temps. Els consells, la degradació de la dona i el mascle protagonista són els tres punts 
forts d’aquesta campanya.  

 

• 2007  

Febrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La publicitat d’aquest any comença el mes de febrer, amb dos cartells que es poden 
qualificar clarament amb l’adjectiu de masclistes. Fons negre i dues oracions que 
comparteixen dos colors, el blau i el rosa. Com no, el blau associat al sexe masculí i el 
rosa al femení. 

El primer d’ells diu “females” (dones), remarcant el “male” (home) que s’hi troba 
entremig. El segon, “she was just another one” (ella era una més), remarcant el “he 
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was the one” (ell era l’escollit). També en color blau l’oració que correspon a enaltir 
l’home i en rosa la que deprecia la dona.   

Masclisme nu i cru calcat sobre paper i sense por a ser jutjat. Amb aquests pòsters 
volen deixar clara la superioritat del sexe masculí sobre el femení, sense cap raó 
aparent i sense cap explicació mínimament lògica. Que l’home sigui “l’escollit” passi el 
que passi i que la dona sigui simplement “una més” d’una extensa llista.  
 

Abril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mes de les aigües de 2007 mostra quelcom diferent que la marca no havia expressat 
fins ara. “El efecto AXE” va més enllà d’atraure les dones només per l’olor. Aquí ja 
trobem certes connotacions sexuals. És en una gran mesura degradant que s’hagi 
d’intuir com una dona, a la que només se li veuen els peus, es troba dintre d’una 
banyera, coberta tota d’escuma, suposadament fent fel·lacions al protagonista de 
l’anunci.  

És evident que els anuncis reflecteixen la realitat i van lligats a l’evolució de la societat. 
Però plasmar-ho d’una forma tan evident no crec que sigui lo adequat. A més, sempre 
és la dona la que es mostra al servei de l’home. Encara que el producte vagi dirigit al 
sexe masculí, també podria ser l’home el que estigués al servei de la dona.  
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Sembla que l’any 2007 va ser un gran any de controvèrsies. Els creatius i publicistes de 
la marca van decidir deixar anar la imaginació amb un seguit de pòsters que no es 
podrien qualificar de “subtils”, com sí que ho és el del mes d’abril. El mes de maig es va 
convertir en un seguit d’imatges on les protagonistes són les dones. És a dir, el mascle 
deixa el primer lloc a la femella, però no precisament per a quelcom bo.  

Quatre imatges sota el lema “Any excuse to get dirty” (cap excusa per tornar-se brut. 
Brut entès com a actitud sexual), mostren a quatre dones diferents, embrutades de 
diverses maneres i amb posicions provocadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La primera és una cambrera posant la mà en un toll d’un batut vessat. 
- La segona és una professora (s’intueix la professió per la decoració de les 

parets) amb tot l’escot, el braç i part de la mà pintada amb grafitis, com si fos 
una escaiola.  

- La tercera està tota tacada amb excrement de paloma, des del cabell fins als 
peus.  

- La quarta té a la cara el dibuix d’unes ulleres i un bigoti.  
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A més de relacionar les dones amb actituds “brutes”, els publicistes decideixen anar 
més enllà i utilitzar ideals de bellesa que acompanyen a les dones a no sentir-s’hi 
identificades. Les quatre protagonistes van vestides de forma provocativa, i com no, 
amb un gran escot. D’altra banda, les característiques són les d’un ideal de bellesa que 
no totes les dones compleixen, i que no per això, han de sentir-se diferents o inferiors. 
Cabell llarg, cos prim, ulls blaus, posicions provocatives i cares amb expressions de 
desig sexual porten a gran part del públic al qual es dirigeix l’anunci, per no dir la 
majoria, a buscar dones amb aquestes característiques i excloure les altres per no 
tenir-les.  

D’altra banda, les dones se senten clarament insultades. Si una dona no compleix amb 
aquests ideals no pot agradar un home? Si una dona no es comporta com aquests 
exemples no és atractiva? Ens trobem en un moment on la societat és clarament 
superficial. Tot i que l’anunci és del 2007, en aquell moment ja s’exigia massa d’un 
públic femení que no existeix precisament per a complaure la figura de l’home.   
 

Agost 

Per anar encara més enllà, l’agost del mateix any, un altre anunci es converteix en la 
gota que fa vessar el got, i mai millor dit.  Per a promocionar un nou producte: “El 
efecto AXE llegó a tu ducha. Nuexo AXE shower gel”.  
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I no ho podrien haver plasmat millor: en comptes de gotes d’aigua caient de la carxofa 
de la dutxa, noies en biquini com si es trobessin saltant des d’un trampolí. Una altra 
forma de degradar la figura de la dona. L’anunci dóna a entendre que si l’home utilitza 
aquest gel per a la dutxa, les dones cauran rendides i acabaran a la seva dutxa també.  

L’any 2007 aconsegueix canviar el triangle que s’havia configurat fins llavors. En 
comptes de dona-home-desodorant, passem a un dona-sexe-desodorant. Durant 
aquesta campanya, la imatge de l’home deixa de ser la important, i dóna lloc a una 
protagonista del sexe femení, tot i que no per protagonitzar un anunci tal com moltes 
voldrien.  

 

• 2008  

Febrer 

Al febrer de 2008 AXE va estrenar una campanya que no seguia amb les 
característiques utilitzades fins llavors. Els protagonistes ja no eren un home atractiu, o 
un seguit de dones ensenyant l’escot i el cos. Tampoc es mostrava cap escena on la 
dona es mostrés com el sexe inferior, o depengués de l’home, ni tampoc fent cap feina 
que estigui catalogada com a masculina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas, la imatge de l’anunci és de les menys masclistes que s’han realitzat, 
sexualment parlant. L’empresa publicitària va decidir fer un canvi radical i centrar-se 
en el moment polític que els Estats Units estava patint en aquell moment. El 4 de 
novembre de 2008 tenien lloc les eleccions a la presidència dels Estats Units 
d’Amèrica, que van concloure amb Barack Obama com a 44è president.  

L’anunci mostra a la Hillary Clinton, en aquell moment senadora dels Estats Units, fent 
publicitat amb una xapa per votar en Barack Obama (del seu mateix partit) o bé en 
John McCain (republicà). “Imagine the power of AXE” (imagini el poder d’AXE) és el 
títol amb què es presenta aquest pòster.  
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Tot i que la imatge no mostra cap contingut masclista, el caire sexual està presentat de 
forma implícita en l’anunci. És a dir, es pot sobreentendre que l’efecte que els 
productes AXE tenen sobre les dones poden arribar a canviar fins i tot una opinió 
política. Que la Hillary Clinton, que volia presentar-se també com a candidata a la 
presidència, canviï el seu pensament polític i estigui disposada a votar els seus 
adversaris a causa de les conseqüències que un desodorant o un gel poden exercir en 
una dona és també una forma d’insultar la vulnerabilitat del sexe femení.  

AXE vol vendre la figura d’una dona submisa, que és capaç de canviar les seves 
mateixes creences pel poder que el conjunt d’home + producte AXE poden arribar a 
exercir sobre ella.  
 

Març 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al març del mateix any els creadors van optar per deixar de banda els personatges 
humans i plasmar la seva ideologia en forma d’adhesius en una paret. Tres formats 
diferents fan referència a l’equació perfecte per aconseguir tres dones, o quatre, 
depenent del cas, com a resultat. El gel de dutxa més una aixeta és igual a tres dones 
(dibuixades amb tacons i amb unes corbes que donen lloc als pits i al cul). En aquest 
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cas el nivell de sexisme es triplica per tres. Ja no només insulta la figura de la dona, 

amb la que qualsevol persona es pugui sentir identificada, sinó que insulta tot el 
col·lectiu femení. Que el resultat o premi – que és com es tracta al gènere femení – 
d’utilitzar el producte sigui aconseguir tres o quatre noies resulta penós. Ja no només 
es tracta a la dona com a submisa i com a sexe inferior, sinó que també se la tracta 
com a objecte. La cosificació de la dona és un tema que ha generat molta controvèrsia 
sobretot en les noves generacions. Tractar al sexe femení com un objecte és habitual 
en el present, tot i els canvis en les noves generacions i l’auge del feminisme, però en 
aquell moment encara ho era més.   

 

Maig  
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_youre_needed_at_the_axe_cottage 

El mes de maig torna a sorprendre a l’espectador. I no el deixa indiferent. 8 noies en 
diferents escenes demostren que no són capaces de fer absolutament res si no és amb 
l’ajuda d’un home que les acompanyi. Un anunci insultant que reflecteix el que la 
societat pensa de la figura del sexe masculí.  

L’spot comença la seva trajectòria amb una noia intentant posar-se crema de sol a 
l’esquena, amb dificultat i sense èxit. La següent mostra una noia a un costat d’una 
taula de ping-pong, mirant amb tristesa l’horitzó, en cerca d’algú que pugui retornar-li 
la pilota. A continuació, la protagonista entra a una habitació de matrimoni amb una 
safata i l’esmorzar, mirant amb decepció un llit buit on ningú li pot agrair l’esmorzar 
que ha preparat per a ell.  

Més endavant, una noia en un llac intenta practicar esquí aquàtic sense cap mesa 
d’èxit, ja que no disposa de ningú que manegi la barca on ella va enganxada. Dues 
noies esperen que els hi sigui retornada una pilota que es troba a la sorra de la zona 
contrària d’un camp de vòlei platja. La següent dona es troba practicant canoa, 
intentant girar amb el rem cap a un cantó, i mirant enrere, donant a entendre que 
sense un company la canoa no girarà de forma correcta.  

Jugant al vell joc de “l’ampolla” en un menjador solitari i sense ningú amb qui poder-se 
fer un petó si guanya se situa una de les protagonistes, amb dos sofàs a banda i banda 
que no podran ser utilitzats. La “llenyataire” se’n duu la palma de l’anunci. Una model 
rossa, de cabell llarg i amb una camisa de quadres, eixugant-se la suor, intenta amb 
una serra, tallar un tronc gruixut, és clar, sense èxit.  

“You are needed at the axe cottage” – et necessiten a la casa de camp – és el missatge 
que la marca vol transmetre. És a dir, sense un home, totes les dones són incapaces de 
dur a terme o bé activitats que normalment s’associen a la figura masculina, o 
pràctiques que sense l’ajuda d’altres mans o braços no són incapaces d’executar.  

https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_youre_needed_at_the_axe_cottage
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Resulta bastant insultant que una marca es digni a manifestar i qualificar de forma 
pública el que una dona és capaç o no de fer. Primerament, com si les dones no es 
valguessin per elles mateixes, necessitant sempre un mascle fort i viril que els hi faci 
tot el que requereix un mínim esforç. Segonament, perquè l’anunci no planteja que les 
actrius principals es pugui ajudar entre elles amb totes les tasques que volen realitzar.   

A més, no podem passar per alt, un cop més, la vestimenta que totes les joves 
exhibeixen a l’anunci. Roba interior i pits escotats segueixen la tònica que la marca 
decideix associar sempre a la figura de la dona. El missatge que la marca transmet no 
és altre que “les dones són atractives sempre que siguin primes, altes i amb pits. Les 
dones són les secundàries i nosaltres els homes els principals. Sense els homes les 
dones no són res”.  

El triangle un cop més canvia: l’absència de la figura masculina, la dona i el desodorant 
són ara els eixos principals.   

 

Agost 

Tres pòsters amb missatges insinuants són els que conformen la campanya de ple 
estiu. El gimnàs, la casa i l’aeroport es transformen en tres escenaris on les pertinences 
de tres figures masculines mostren les ganes que diverses noies tenen de passar temps 
amb ells, gràcies, és clar, a la nova fragància de butxaca que AXE promociona 
mitjançant l’empresa BBH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En els tres casos el noi ha de deixar els seus objectes personals en una safata, ja sigui 
perquè entra al gimnàs, passa el detector de l’aeroport, o arriba a casa i es buida les 
butxaques. Missatges al gimnàs com: “See me after class. X.X” (ens veiem després de 
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classe), “Katie, 214-245-4304”, “Wanna arm wrestle? Amy.” (vols guerra?); a 
l’aeroport: “Come by 24. Dawn” (vine al voltant de les 14), “Text me when your’e back. 
Tara.” (escriu-me quan tornis), “Kate, 323-204-0380); a casa, junt amb les claus i 
algunes monedes: “Oysters are on me. Sarah”. (a les ostres convido jo), un post-it amb 
la marca d’uns llavis, unes fotografies d’una tal Celine, unes entrades de cinema i un 
missatge que acaba amb “in bed” (al llit).  

La nova versió portable sembla que no deixa indiferent a cap noia. El fet de poder-se 
ruixar en qualsevol moment amb la fragància aixeca passions per allà on passa. 
Precisament amb fets com aquest és on es degrada la dona. Posen de manifest 
l’actitud d’una dona fàcil, que es deixa enlluernar per un home que fa bona olor i que 
utilitza connotacions sexuals per aconseguir allò que vol.  

El trio aquest mes es converteix en: colònia portable, missatges subliminars i les noies. 
La cosificació de la dona es fa palpable en un cas com aquest. Els diferents objectes 
que pertanyen a diferents persones o estan signats per elles sembla que formin part 
d’una llista que el noi utilitza cada cop que vol.   
 

• 2009 

Febrer 

La marca de fragàncies i desodorants va començar l’any 2009 trepitjant fort. Per una 
banda, una publicitat que van aconseguir exposar en una façana d’un campus 
universitari va aixecar veus fins a l’últim racó.  
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Un enorme calendari del mes de març se superposa amb la figura de tot un edifici, 
encaixant cada casella del dia de la setmana amb cada finestra que conforma el relleu 
31 requadres coincideixen tapant 31 finestres de l’immoble que alberguen 31 noies, 
una a cada habitació.  

“AXE schedule” (programari d’AXE). És realment ofensiu que es plantegi un calendari 
amb una noia per a cada dia del mes. És degradant que es plantegi a la figura de 
l’home com un ésser superior que es cregui amb el poder de triar una noia per dia per 
a satisfer les seves necessitats sexuals. Aquí ja es palpa l’exageració del tracte de la 
dona com a objecte sexual. A més, algunes de les noies que es poden veure des de la 
finestra estan en roba interior, cosa que accentua més l’objectiu amb què es concep la 
dona.  

D’altra, la portada d’una revista imaginària que promociona “The power of leather” (el 
poder de la pell). El nom de la hipotètica revista és “Don Juan”. Aquest titular en 
majúscules i que ocupa una quarta part del din A4 ja avisa el que la portada mostrarà.  
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“Women demand that men become macho again” (Les dones demanen que els 
homes tornin a ser “machos”). Aquest és el lema que Lowe utilitza per a promocionar 
la nova fragància “Instint”. A la portada, una cremallera que simula l’obertura d’una 
jaqueta de pell es pot baixar pel mateix espectador, que descobreix al seu interior el 
contingut ocult. Un sostenidor ben escotat alberga dos grans pits que sostenen al seu 
mig la nova fragància de la marca.  

Altre cop la marca ven la dona com a objecte sexual, amb l’únic fi d’utilitzar la colònia 
com a nou mètode per aconseguir dos grans pits que beneficiïn les necessitats del 
mascle.  
 

Maig 

L’agència Ponce s’estrena amb la marca d’una forma gens subtil. Tres pòsters 
conformen una campanya que atribueix a la dona una actitud sexual molt descarada. 
“Bed” (llit), “Finally” (finalment) i “Shaved” (afaitat) són els títols que acompanyen a 
les tres imatges tan expressives que els publicistes han decidit llençar al mercat.  

Les tres fotografies mostren una parella formada per home i dona. Cadascun té una 
bombolla buida al seu costat, fent referència al fet que es desconeixen quins són els 
seus pensaments. A la cantonada inferior esquerra dels pòsters es troba una altra 
bombolla amb una frase relacionada amb cada imatge:   
 

- Bed: “On the bed or on the boudoir?” (Al llit o al tocador?). 
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El grum de l’hotel es troba a l’habitació de la noia protagonista, que el rep únicament 
amb un body molt insinuant. L’espectador és qui decideix associar quin dels dos 
protagonistes és el que diu la frase. Evidentment, s’entén que l’expressió va lligada a 
fins sexuals. Qualsevol dels dos li podria estar preguntant a l’altre si prefereix tenir 
relacions al llit o bé al tocador. 

 

- Finally: “Finally! My fingers are burning”. (Per fi! Els meus dits estan cremant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La noia de l’anunci rep al repartidor de pizzes amb un camisó molt curt i amb uns 
tacons, mètode que no sol ser l’habitual per esperar unes pizzes per encàrrec. Dir que 
els seus “dits estan cremant” és perfectament associable tant a l’un com a l’altre. El 
pòster dóna a entendre que ella està calenta perquè té ganes de realitzar pràctiques 
sexuals i porta una estona esperant. D’altra banda, el repartidor pot ser el que està 
calent, alhora perquè porta el menjar acabat de fer a les mans i perquè una noia 
atractiva s’insinua davant seu.   
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- Shaved: “I shaved for today”. (M’he afaitat per avui).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Un noi calb i una noia es troben a la recepció del que podria ser un hotel o un 
restaurant. Ambdós podrien estar pensant en la frase del cartell. El protagonista 
masculí dóna a entendre que la part visible que s’ha afaitat ha estat el cap, tot i que el 
que es pretén és que es vagi més enllà, i el visualitzador dedueixi que el que s’ha 
rasurat han estat els genitals. D’igual manera passa amb la noia. Si s’associa l’expressió 
a la figura femenina, i aquesta porta una melena negra i abundant, és impossible no 
associar-ho a les parts íntimes d’ella.  

“New AXE day and AXE night. One is suitable for general audiencies. The other one is 
not”.  
(Nou Axe de dia i de nit. Un és per a tota classe de públic. L’altre no). Com si una de les 
fragàncies anés adreçada únicament a una classe de públic més desenvolupat en 
l’àmbit sexual. Com si les dones haguessin d’estar disposades a complaure els desitjos 
dels homes en tot moment i en qualsevol situació.  

No només tornen a degradar la imatge de la dona i la concepció d’aquesta com un 
objecte, sinó que donen per entès que qualsevol situació és idònia per a trobar-se amb 
una dona que estigui disposada a consumar amb qualsevol home, i que a més, sigui 
fàcil i s’insinuï sense cap tipus de tabú.  

Els tres elements principals que conformen l’anunci són els diferents tipus d’habitatge, 
la figura de la dona i l’efecte del desodorant.   
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Juny 

“AXE battles” (les batalles d’AXE) proposa tres nous models d’atractiu comparant 
l’efecte de diferents actuacions amb l’efecte del desodorant.  

1. “Wedding ring effect” (efecte de l’anell de compromís) versus AXE effect 
2. “Baby effect” (efecte del nadó) versus AXE effe 
3. “Puppy effect” (efecte d’un cadell) versus AXE effect  
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En els tres casos, el pòster mostra al cantó esquerre l’home vestit amb un anell, el 
nadó o el cadell, mentre que al costat dret s’hi troba el mateix sense camiseta i en 
comptes dels tres components anteriors, està acompanyat pel desodorant en qüestió.  

És a dir, avantposen l’efecte del desodorant a qualsevol imatge d’un home sensible o 
amb unes finalitats que suposin un gran canvi i esforç, com tenir fills o tenir un gos. 
Volen vendre que un home sense camiseta – atractiu – i que fa bona olor aconseguirà 
a una dona abans que un home amb valors i objectius de vida.  

Predomina la imatge d’una dona superficial, que prefereix un home pel seu físic i no 
pel seu interior, pels seus pensaments o per la seva actitud.  

Els tres punts imprescindibles tornen a ser, com en molts casos, l’home, l’actitud i el 
desodorant.  
 

Juny   https://www.youtube.com/watch?v=pZoAnQsniZ8 

“Si hueles a jabón de mujer, te ven como mujer”. (Si fas olor a sabó de dona, et 
veuran com una dona). Amb aquest titular presenta AXE el seu nou gel de bany.  

Un home està dutxant-se a la banyera quan de sobte, diferents animals del bosc com 
ocells o esquirols entren al lavabo per portar-li la tovallola. Quan surt de l’habitació, 
veu que tot el pis s’ha omplert de diferents animals com cérvols, conills, papallones o 
mofetes, que li porten roba interior de dona, pintallavis, tacons i un vestit, mentre 
destrossen unes revistes pornogràfiques. 

De fons, la mateixa banda sonora que forma part de la Bella Dorment acompanya els 
animals en les seves tasques.  Igual que la música, l’aparició dels animals del bosc a 
casa és un recordatori de les pel·lícules de princeses Disney com La Ventafocs o la 
Blancaneu, que sempre que es veuen en problemes són ajudades pels ocells, ratolins o 
d’altres.  

Aquest anunci ja no només estereotipa la dona com a personatge “princesa”, 
femenina, maquillada i amb tacons, sinó que també limita els homes a seguir els 
desitjos sexuals que ells vulguin. És a dir, de forma molt subtil, està dirigint-se a un 
públic heterosexual, homosexual o transsexual a qui li agradin pràctiques que 
normalment s’associen al sexe femení per dir-li que no ho està fent de la manera 
correcta. Cap marca és ningú per jutjar què li agrada o no a una persona i si allò 
defineix el seu sexe.  

La música, els animalets i l’home són les tres vessants que ajuden a entendre aquest 
anunci com una obligació per al sexe masculí d’utilitzar un gel que aporta virilitat i 
masculinitat.  

https://www.youtube.com/watch?v=pZoAnQsniZ8
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Agost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Love is a matter of chemistry” (l’amor és cosa de química). Sota aquest eslògan, tota 
una taula periòdica està formada per cares i noms de noies en comptes de pels símbols 
químics. Mentre l’hidrogen és protagonitzat per un noi i es troba al mig de la taula, tot 
el seu voltant està compost per un total de 115 noies de totes les classes i totes les 
posicions. Rosses, morenes, pèl-roges, amb gorra, amb barret, amb piruleta, amb el dit 
a la boca, amb la llengua fora, amb antifaç, amb la mà a la boca, etc.  

L’efecte que el desodorant venut pot arribar a aconseguir és que 15 noies estiguin a la 
disposició d’un sol noi. Un cop més el masclisme domina els anuncis de la tan 
reconeguda marca.   
 

Setembre 

Una noia rossa amb una posició molt provocadora sobre un sofà té pixelada part del 
seu cos, des del coll fins a sota el cul en una campanya per a Uruguai. “Per a completar 
aquest anunci enviï AXE al 2345 després de les 21 hores”. La mateixa imatge a la part 
dreta del pòster es veu completada amb la imatge que arriba al mòbil de qui ha enviat 
el missatge. Tot el cos de la noia, que es troba en roba interior, és accessible gràcies a 
un missatge de mòbil.  
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AXE està incitant al públic a pagar per a poder accedir a contingut privat. Un contingut 
que consisteix en les intimitats d’una noia. No pot ser més insultant tractar a la dona 
com a mer objecte que s’aconsegueix mitjançant un sms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’altre panell de la mateixa campanya resulta igual o més insultant. En un cartell 
publicitari del carrer, una noia apareix només amb la seva part superior, on només es 
pot apreciar una petita part de la peça de roba que porta, durant el dia. A la part dreta, 
el cartell es completa amb la part de baix, però només quan arriba la nit. És aquí on la 
dona ja apareix amb el cos complet, també amb roba interior i amb una postura més 
que provocadora. Com si les dones volguessin exhibir-se a partir d’una hora concreta. 
Com si la nit fos el moment en què les dones es deixen anar. 
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En aquest cas, seria susceptible de criticar la possibilitat que les dones se sentin més 
amenaçades a les nits. La por que la societat femenina actual pateix pels carrers 
desèrtics és incitada per anuncis com aquest. Que a la nit sigui el moment en què la 
dona mostra part del seu físic no vol dir que els homes tinguin dret a beneficiar-se’n.   
 

Octubre 

En aquest vídeo, una única imatge predomina en els 30 segons de durada. La figura 
d’una dona s’intueix a través d’un llençol que de mica en mica va adquirint forma 
femenina conforme el cos d’aquesta es mou.  

Simple i directe: la nova “AXE Instinct” és capaç d’atraure a una dona fins a tal punt 
d’endur-se-la al llit.  

El missatge de la marca es repeteix de forma indistinta en tots els seus anuncis. La 
capacitat que té la fragància per atraure el sexe contrari és immensament inacabable. I 
no només atreure’l físicament, sinó fins a tal punt d’aconseguir beneficis sexuals.  

És tal la vexació que el sexe femení pateix amb anuncis com aquest que és 
perfectament justificable que el moviment feminista hagi agafat embranzida els últims 
anys.   
 

Novembre 

“L’efecte AXE a les discoteques”. La degradació de la dona en aquest anunci ja es pot 
titllar de descomunal. L’anunci descriu com van fer un experiment a les discoteques 
d’Uruguai. Un got amb disseny únic s’utilitzava per servir la beguda de “la passió”. 
Aquest portava dibuixada una noia. A mesura que el got es buidava, la noia es 
despullava, ja que el camisó que vestia de color vermell – com també la beguda – 
anava rebaixant-se fins a convertir-se en un tanga.  

Aquí ja no només s’insulta l’actitud de la noia com a “fàcil”, sinó que se li atribueix un 
comportament cada cop més pujat de to a la vegada que el seu nivell d’alcohol ingerit 
augmenta.  

El pòster conclou amb una frase sentenciadora: “Com a resultat, al final de la nit, 
l’única cosa que no va acabar a terra van ser els gots d’AXE, que van acabar a les cases 
dels nois”. 

Que la discoteca és un lloc freqüentat per gent que busca lligar és una obvietat. Però 
no per això cal qualificar la dona com un objecte que mitjançant la ingesta d’alcohol 
acaba a casa dels nois com si d’un premi es tractés. 
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Desembre 
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L’any finalitza amb un pòster que l’agència McCann va fer per a Israel. L’orla de 
l’Institut Jerusalem té un clar protagonista. La presència d’un home que suposadament 
ha utilitzat la fragància d’AXE s’emporta tota l’atenció. Totes les noies que conformen 
l’orla, que en són la gran majoria, surten, en comptes de mirant a la càmera, mirant 
cap a la direcció on està col·locada la fotografia d’aquest. Els altres nois passen 
totalment desapercebuts.  

És una de les campanyes, fins al moment, més calmades i menys insultants. Potser 
tractant-se d’un país com Israel i tenint en compte les seves creences, pot semblar fins 
i tot massa atrevit.  

 

• 2010 

Juny 

Aprofitant la World Cup Finals del Regne Unit l’agència BBH va llençar tant per a la 
marca Lynx com per a AXE un pòster on apareix una noia suposadament celebrant un 
gol o un triomf del seu equip amb la bandera corresponent a la part de darrere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Però no és una celebració amb amics, saltant o amb cara d’alegria. La cara de la noia 
surt tapada per la seva pròpia samarreta, ensenyant la panxa i els pits amb un 
sostenidor que enalteix les seves parts íntimes.  

En primer lloc, el rostre de la noia surt ocult per la roba que ella mateixa es treu, com 
si el que és important d’una dona fossin únicament els seus pits, deixant de costat la 
cara.  
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D’altra banda, sembla deplorable com la descripció gràfica d’un gol sigui aquesta. 
Molts homes celebren les fites dels seus equips d’aquesta manera, però no crec que 
aquesta sigui la millor manera de fer comparacions. En comptes d’igualar el sexe 
masculí amb el femení, el que fan és degradar la figura de la dona i convertir-la en 
objecte d’exhibició. 

L’agència McCan tampoc va voler faltar en un moment com el de la Final de la Copa del 
Regne Unit i va crear un vídeo explicatiu de com la marca va agafar embranzida en un 
moment on el futbol s’enduia tot el protagonisme. 

El narrador del vídeo exposa que en un moment tan mediàtic futbolísticament parlant, 
la marca no es venia com estava previst i havien de buscar una solució que els 
permetés pujar el nombre de vendes. D’aquesta manera, van pensar, tal com diu el 
vídeo, “que les dues coses que més agraden els homes són el futbol i les dones”. I va 
ser així com van trobar la solució. Van escollir la model paraguaia Larissa Riquelme 
perquè plasmés la marca d’una forma tan original que no pogués passar 
desapercebuda per cap home.  

La model lluïa a cada partit les lletres AXE escrites amb negreta a la part superior del 
pit. Era tan inevitable que les mirades dels homes es desviessin a l’escot de la model 
que la marca entrava de manera involuntària al cervell dels usuaris. Els publicistes 
asseguren que des de llavors la marca va pujar tant en nombre de vendes com en 
nombre de seguidors a les xarxes socials. 

Utilitzar la figura femenina per aconseguir el fet desitjat en un target masculí és 
quelcom habitual en la marca. Però fins ara no s’havia materialitzat en un personatge 
que fos conegut públicament i que fos top 10 entre els principals mitjans de 
comunicació del país.  

Una manera diferent, i com s’ha pogut comprovar eficaç, d’aconseguir que un públic 
que no està pendent de la marca es torni fidel seguidor: gràcies a una dona. La model, 
el futbol i el desodorant es converteixen el juny de 2010 en els tres grans 
protagonistes dels quals tothom en volia gaudir.  

 

Juliol  https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_riseup_girls 

L’spot creat per l’agència Buzzman per ser emès a França mostra, en un minut 
quaranta-cinc segons, com un noi desendreçat i despistat s’aixeca, s’arregla i surt de 
casa sense fixar-se en un gran detall que amaguen les seves parets i terra: 10 noies que 
es mimetitzen amb el paisatge i passen desapercebudes per un protagonista que no 
aixeca la vista de les seves tasques i no se n’adona el que passa al seu voltant.    

https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_riseup_girls
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“He just missed out on 10 hot girls. Bus so did you”. (Ell ha passat per alt 10 noies 
atractives. Però tu també). Sota el títol “Rise up girls” (fer créixer les noies) l’anunci 
intenta augmentar la importància del sexe femení, però amb un resultat poc 
convincent.  

Primerament, minva la figura de la noia, ja que el protagonista no és capaç de fixar-se  
en les 10 noies que es troben amagades entre la roba, el sofà, els quadres i les parets 
de casa seva. En segon lloc, no és necessari que es qualifiqui amb l’adjectiu “hot” a les 
noies que hi apareixen. 

La figura femenina no cal que sigui atractiva perquè es fixin en ella, però segons 
sembla, la marca ni tan sols es planteja aquesta idea. A més, les noies que es troben 
amagades entre el paisatge apareixen després amb la cara i el cos pintat, com si la seva 
identitat no tingués importància i l’únic valuós fos el cos de la dona en si, sense 
importar de qui es tracta.  

En aquest anunci la marca trenca amb la dinàmica que porta fins al moment. La noia 
deixa d’aparèixer nua, ensenyant els pits o amb posicions provocatives. Sent objecte 
de desig sexual dels homes o insinuant-se com un personatge fàcil d’accedir, sinó que 
passa a un extrem contrari: a passar desapercebuda i ser ignorada pel protagonista 
masculí.  

El protagonista masculí, la localització i les noies són les tres vessants que conformen 
l’anunci. És un dels anuncis on el producte en si passa a tenir menys importància, ja 
que la falta o la utilització d’aquest en la rutina de l’home no afecta els seus costums ni 
les reaccions posteriors de les protagonistes femenines.  

Agost 

“Liberation! Happy women’s day, guys”. (Alliberació! Feliç dia de les dones, nois).  Així 
s’encapçala una imatge amb fons negre i tres sostenidors a l’aire llençats per tres 
dones.  
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Considero que és una curiosa manera de celebrar el dia de la dona d’una manera com 
aquesta. La degradació que pateix el sexe femení és evident en la societat actual, però 
que a sobre també degradin el mateix dia de la dona ja és insultant. En comptes 
d’enaltir la dona i realitzar un anunci en el seu honor per a celebrar el seu dia, la 
insulten i la rebaixen a un nivell pitjor.  

La lliberta de la dona és un anhel i un ideal que encara no s’ha aconseguit, i tot i que 
s’ha avançat molt en la societat, encara queda molt per fer. D’aquesta manera, estan 
insultant la llibertat que la dona ha aconseguit fins al moment. Consideren que la 
llibertat és poder veure els pits de les dones, en comptes de la llibertat que el sexe 
femení es mereix i no té.  

 

Desembre 

Tota una plana amb les ciutats d’Israel i els corresponents serveis de taxi de cadascuna 
omplen el cartell del mes de desembre. “L’efecte AXE” a Israel ha aconseguit que tots i 
cada un dels serveis de taxi que hi ha al país els portin noies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Spray more, get more” (utilitza més desodorant, aconseguiràs més). A mesura més 
homes d’Israel utilitzin AXE, i a mesura que l’utilitzin més cops al dia, aconseguiran més 
dones que vulguin portar-los a qualsevol racó del país. 

L’any finalitza amb una altra manera de qualificar les noies com a sexe fàcil, i com si 
fossin abastables per a qualsevol home que utilitzés el producte.  
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• 2011 

Gener 

L’agència FullSix inicia la campanya d’un nou any amb una portada del lloc web de la 
marca a Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The nex AXE website has 1,75 metres, brown eyes and 90 of a bust. It’s an actual size 
girl. Have fun”. (la nova web d’Axe medeix 1,75, té els ulls marrons i una 90 de pit. Són 
les mides d’una noia real. Diverteix-te.  

Aquest anunci podria estar incitant perfectament a la violència. El lema sembla que 
ofereixi com a regal als usuaris una dona atractiva que apareix en primer pla al fons del 
pòster. Com si les dones només servissin per a divertir-se. Com si la marca fos capaç 
d’atorgar com a premi la dona als usuaris. La cosificació de la figura femenina és 
indiscutible en un cas com aquest.  

Resulta degradant que tot i que passen els anys la dona continua essent tractada com 
un mer objecte. Com una cosa que agafes, la utilitzes, et diverteixes i la deixes.  

El mateix mes l’agència Robot japonesa llença una altra fotografia que dóna molt a 
parlar. Una dona, de l’inrevés observa amb cara de sorpresa i bocabadada el membre 
de l’home que es troba nu en unes dutxes.  

Més cops la dona queda rellevada a segon pla mentre l’home s’enduu tot el 
protagonisme. Que una dona quedi bocabadada en observar les parts íntimes d’un 
home no és més que un insult a la figura femenina. A més, en aquest anunci ni tan sols 
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apareix el producte, ni de forma implícita ni explícita. S’ha de donar per suposat que 
l’home utilitza el producte i que la dona queda doncs bocabadada per la totalitat del 
protagonista, però no és el cas. Així només estan incitant a la burla de la dona i a la 
superioritat de la dona sense promoure tan sols el seu producte.  

L’agència Lowe tampoc va voler faltar per a donar inici a l’any 2011. Tres cartells 
formen part de la campanya que utilitza un joc de taula de tota la vida per a tornar a 
situar l’home en un esglaó superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tres imatges mostren tres resultat diferents del tres en ratlla. Mostrant amb una 
creu i en color blau el moviment de l’home, i amb una rodona i en color rosa el de la 
dona, apareixen tres situacions on la figura del mascle és sempre la que guanya. 

En el primer cas, la creu i la rodona coincideixen en una mateixa casella, quan això no 
es pot fer en el clàssic tres en ratlla. En el segon, la creu es troba al mig, formant 
diagonal amb dues rodones a cadascun dels seus extrems. En el tercer, la creu es troba 
també al mig, envoltada pels altres requadres tota de rodones, evidenciant així que 
l’home només ha jugat amb un moviment i les dones s’han encarregat de la resta, 
obviant és clar, les normes del joc.  

La figura de l’home, la figura de la dona i el triomf configuren aquest conjunt de 
pòsters que tornen a enaltir el protagonisme de l’home, com algú que aconsegueix tot 
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allò que vol, contràriament a la dona, que sempre cau rendida als desitjos del sexe 
contrari.  
 

Febrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“When the match ends, the game starts”. (Quan el partit acaba, el joc comença). Així 
titula l’agència Lowe un cartell del més degradant. Un calendari que comprèn del 2 
d’abril al 19 de març rebel·la les baralles de dues noies corresponents a cada dia del 
mes. Cada requadre representa un partit entre dos països, representats per dues noies 
que s’estiren dels cabells i es donen bufetades per aconseguir el gran premi: el noi.  

Aquest anunci emès als Emirats Àrabs és molt semblant al del febrer de 2009. Un 
calendari on una dona es correspon a cada dia del mes. L’única diferència és que el de 
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l’any 2011 mostra a dues noies per dia en comptes d’una, i barallant-se en comptes 
d’exhibint les seves dots.   
 

Abril  https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_jumpman 

BBH participa amb la marca aquest cop per a Singapur. Un jugador de bàsquet es troba 
a la pista entrenant. A mesura que s’apropa a cistella i vol llençar per encestar, 
s’enlaira a càmera lenta i va aixecant el braç però introduir la pilota. Quan es troba a 
l’aire, la seva cara de concentració es canvia per una de sorpresa, quan mira cap avall i 
veu que dues noies vestides d’animadora l’abracen per banda i banda del cos.  

Mig minut d’anunci serveix per a tractar la dona com si fos un gos de companyia. 
“Smell sweet, not sweaty” (olora dolç, no a suat) és el titular que utilitzen per 
escenificar una dona que corre com una desesperada a buscar aquell home que olora 
tan bé.  

L’home protagonista, les noies i el desodorant tornen a ser els tres punts principals 
que conformaven els primers anuncis de la marca.   
 

Maig https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_multiple_girlfriends_app 

L’agència Ogivly s’estrena amb la marca a Tunísia amb un vídeo explicatiu de com la 
marca feia servir la xarxa social de Facebook per a promocionar el seu nou producte 
Axe Dark Temptation.  

Els publicistes van crear una aplicació mitjan la qual es podia modificar l’estat 
sentimental a Facebook, i en comptes de posar si un estava casat, solter, en parella o 
promès, podia posar que mantenia una relació amb el nombre de noies que l’usuari 
escollís. Per exemple: “en Marc està sortint amb 215 noies”.  

Quan altres usuaris veien això, entraven a la pàgina d’AXE per a poder fer-ho ells 
també i així ja la pàgina aconseguia més visites i més visibilitat per al seu nou producte.  

Una manera molt original però poc ètica per aconseguir que el seu producte arribés a 
una major quantitat de públic. Incrementar el nombre de noies amb les quals mantens 
relacions alhora serveix únicament per menysprear el valor de la noia i utilitzar-la com 
a objecte sexual. Dir-li que no té res d’especial perquè en pot tenir a les que vulgui al 
mateix temps.  

Facebook, les relacions i l’home són en aquest cas les tres vessants imprescindibles de 
l’anunci.  

 

https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_jumpman
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_multiple_girlfriends_app
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Juny https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_premature_perspiration 

Un anunci de l’agència Ponce per Argentina mostra com diversos nois es posen 
nerviosos amb tan sols el fet de veure una noia maca, tocar-la o dirigir-li la paraula. 
D’aquesta manera, les aixelles comencen a suar i la marca es transparenta creant una 
rodona més fosca al voltant de l’aixella, i fent fugir la noia amb cara desagradable. El 
producte anunciat és un desodorant que fa front a aquesta transpiració prematura, 
aconseguint que l’home aconsegueixi controlar les seves emocions i dissimular el 
nerviosisme.  

Però els nois no només posen cara de preocupació pel fet esmentat, sinó que posen 
cara de plaer com si haguessin arribat a l’orgasme en qüestió de segons.  

Per primer cop, és la noia la figura atractiva i superior que fa tergiversar el 
comportament del noi, i no a l’inrevés. Així i tot, la noia continua essent tractada com a 
objecte sexual, ja que l’única cosa que aconsegueix a l’anunci és que els nois arribin a 
l’orgasme pel simple fet de contemplar-les.  

El triangle torna a ser el mateix que es repetia en els primers anuncis: l’home, la dona i 
el desodorant són els trets principals sense els quals l’anunci no podria haver-se dut a 
terme.  

Juliol   https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_lynx_beach 

“The cleaner you are, the dirtier you get”. (Contra més net, més brut – brut entès en 
l’àmbit sexual –). Així presenta la nova campanya l’agència BBH. El minut d’anunci 
mostra com un noi es dirigeix a les dutxes de la platja. Per netejar-se, utilitza el nou 
sabó AXE, que fa que totes les noies del voltant comencin a fer els mateixos gests que 
fa ell mentre s’ensabona tot el cos. Però elles ho fan amb la roba que porten posada i 
en situacions diferents.  

Quan el noi es renta la part dels pits, les noies es deslliguen la part posterior del 
biquini, aguantant-la només amb la mà per evitar que aquesta caigui.  Un cop el noi 
acaba de dutxar-se, es gira i es troba envoltant de noies amb el biquini mig deslligat i 
amb cares  i posicions insinuants. El noi es treu les  mans del seu propi pit per veure si 
les noies també les treuen del seu i així se’ls hi cau la part superior del biquini i deixen 
els pits a l’aire lliure.  

Però les noies no ho fan. Per una banda, es podria entendre com un acte reivindicatiu 
de la dona. No tot el que digui l’home s’ha de fer. Ni tot el que desitgi l’home s’ha de 
complir. Per l’altre, tornen a utilitzar a la dona com a objecte sexual i purament físic.   

 

 

https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_premature_perspiration
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_lynx_beach


Anàlisi de la marca de desodorants, gels i fragàncies                                        Sara Martínez Agustí  
AXE des d’una perspectiva de gènere 

63 
 

Agost 

Un pòster creat per 22feet a l’Índia aprofitant l’esdeveniment de Halloween torna a 
posar en dubte quina és la figura de la dona en la societat.  

Un sorteig per a guanyar entrades per una festa de Halloween que tindrà lloc a la 
“mansió Playboy” i dues noies sexis són els únics elements que calen per a 
promocionar un simple cartell amb el fons negre i lila que pretén elevar el nombre de 
vendes d’un producte que només es ven amb la intenció de captivar les dones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mansió Playboy és un crit al sexe desenfrenat, la figura femenina com a objecte 
sexual i la prostitució com a centre del joc. Un joc que de gràcia, no en té res. La marca 
cada cop demostra més que sense la figura de la dona als seus anuncis no aconseguiria 
vendre ni tres quartes parts del que ven.  

El masclisme present en els anuncis és cada cop més palpable i sense cap necessitat 
d’amagar-lo. La marca va deixant de costat la subtilesa per posar les cartes sobre la 
taula i no dubtar en utilitzar la dona com a peó – i no com a reina – per aconseguir 
augmentar el seu target. La dona torna a ser un cop més un mer objecte sexual que 
aconsegueix atraure un públic masculí que busca aconseguir més pretendentes i no 
olorar bé.  
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Setembre   https://www.youtube.com/watch?v=1x3oAd1oFBs 

“Even angels will fall” (fins i tot els àngels cauran) és una de les campanyes que més 
ressò ha generat de la marca. La seva publicació el setembre de 2011 a Puerto Rico va 
aixecar més d’una veu en contra del masclisme i demanant prohibir la seva emissió.  

L’anunci consisteix en un conjunt de noies que cauen del cel, suposadament perquè 
l’olor del desodorant ha arribat fins allà i volen arribar al seu usuari. Les protagonistes, 
vestides amb vestits o túniques i amb unes ales gegants enganxades a l’esquena, 
figuren l’aparició d’àngels caiguts del cel.  

A mesura que les noies avancen pels carrers de la ciutat en cerca del seu objectiu, 
tothom arreu es gira al seu pas, enlluernats per la seva bellesa. Fins i tot un home cec 
es gira quan veu passar a una d’elles. Un cop troben l’usuari del producte, un jove que 
està agafant la seva motocicleta, els àngels decideixen llençar a terra i trencar la seva 
aureola, simulant un gest de renúncia del seu estatus.  

L’anunci no només rebaixa la figura de la dona a algú que remou cel i terra per a trobar 
un home que fa bona olor, sinó que també critica el seu estatus laboral. Aquí es podria 
establir una relació amb un moment en què la dona no consta dels mateixos drets que 
l’home, laboralment parlant.   

Són moltes les notícies que últimament els mitjans de comunicació publiquen entorn 
les desigualtats salarials que les dones pateixen en l’àmbit de la feina. I no només són 
desigualtats laborals les que preocupen al món femení en la societat actual, sinó 
també els llocs de treball als que les dones ni tan sols tenen la possibilitat d’accedir.  

Aquest anunci plasma perfectament la situació. Unes dones que consten d’una “una 
bona professió” o que han pogut accedir a una feina a la qual no tothom hi té accés, 
decideixen renunciar a ell per un simple home. Aquest insult va més enllà del 
purament superficial.  

A més, es torna a caure en l’estereotip de la dona rossa – tot i que també hi apareixen 
morenes, la primera que apareix a l’anunci i que se’n duu les mirades de tothom és 
rossa –, alta i prima, per lligar també el físic i els favors sexuals que una pugui oferir al 
lloc de treball.   

Han estat moltes les denúncies que s’han posat a treballadors que asseguraven millors 
tractes laborals a les dones a canvi de favors sexuals. I aquest anunci no és una ajuda 
per aconseguir el contrari. La figura del sexe femení es torna a veure tractada com un 
gos, que persegueix allò que vol desesperadament, fins a tal punt d’abandonar el seu 
lloc de treball i renunciar a ell.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1x3oAd1oFBs
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Novembre  https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_peephole 

L’agència DDB va decidir crear per a la marca un dels anuncis més masclistes dels que 
s’havien publicat fins al moment.  

Altre cop amb l’objectiu d’augmentar els seguidors a les xarxes socials i el share, els 
publicistes decideixen llençar un experiment a Puerto Rico. Diferents codis QR 
enganxats pels principals bars de l’illa inciten els nois a espiar per un espiell què és el 
que fan les dones quan estan al lavabo. Un cop hi entren, poden veure com les noies 
estan en roba interior, es canvien, es maquillen, i fins i tot es dónen un petó entre 
elles. 

Però l’aplicació no et deixava veure més si no et redirigies a la xarxa social de Facebook 
i comparties amb 5 amics l’aplicació per anar desbloquejant sessions i poder accedir a 
més contingut. D’aquesta manera, segons les dades, un 23% dels usuaris accedien a 
l’aplicació de manera diària, mentre aconseguien un augment del 53% d’interaccions a 
les xarxes socials. 

És deplorable que ja no només s’utilitzi a la dona com a objecte sexual, sinó que també 
es vulneri la seva intimitat. L’anunci fa burla de la figura del sexe femení, com si la seva 
intimitat no fos valuosa i tot home tingués dret a accedir-hi.  

La llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat 
personal i a la pròpia imatge hauria estat vulnerada si aquest experiment hagué estat 
vertader i no es tractés únicament d’un anunci utilitzat per atraure seguidors que l’únic 
desig que tenen és veure noies en roba interior.  

https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_peephole
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La marca dona un pas més enllà per a ficar-se en termes de legalitat i qüestionar fins 
on arriba la intimitat d’una dona i si aquesta es pot vulnerar per a satisfer necessitats 
sexuals.  

En aquest cas el desodorant en si torna a desaparèixer, donant lloc a l’espionatge, la 
dona i les xarxes socials com als tres pilars de l’anunci.   
 

Desembre 

La cosificació de la figura femenina s’exemplifica perfectament en un anunci com 
aquest. Dos cartells publicitaris relacionats amb les festivitats nadalenques mostren 
diferents noies en situacions on el Nadal és el protagonista, però no precisament un 
Nadal que crida a la bondat, a la familiaritat i a la gentilesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer cartell, quatre situacions diferents conformen el pòster. A l’esquerre, una 
noia en roba interior, semblant al vestit del pare Noel, embolicada amb les llums de 
l’arbre de Nadal i amb un gran títol on posa “Happy Hot Christmas” (feliç Nadal calent) 
encapçala la imatge. Al costat, una caixa de regal amb l’alçada d’un cos humà que 
conté al seu interior, suposadament, dues noies que apareixen al següent requadre.  

A la part inferior esquerra, una altra noia amb roba interior provocadora cavalca un 
ren, insistint en el seu cul amb el barret del pare Noel perquè vagi més de pressa. Al 
seu costat dret, la mateixa noia i una altra fan una guerra de coixins a sobre del mateix 
animal, omplint tot el fons de plomes.  
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El segon cartell mostra una noia donant un petó a la nada a sota del vesc que ella 
mateixa sosté amb la mà. L’eslògan: “A quantes noies bufones podràs robar un petó 
aquest Nadal?”. L’agència BBH torna a fer de la cosificació de la dona el seu punt fort. 
L’anunci incita al sexe masculí a convertir les dones en una llarga llista i el que 
n’acumuli més guanya. Aprofiten un fet reconegut a escala mundial – la celebració del 
Nadal – per plasmar un masclisme que en comptes de minvar, augmenta les seves 
conseqüències en la societat.  

El Nadal, les noies i la decoració amb motius nadalencs aconsegueixen formar un 
anunci on ni tan sols apareix el producte que pretenen vendre.  

 

• 2012 

Febrer 

Tres nous pòsters sota el títol “Unleash the chaos” (deslliga el caos) presenten un nou 
desodorant també per al sexe femení. Per primer cop, la marca decideix estrenar-se en 
el món de la dona, proposant un producte que normalment s’associa al sexe masculí.  
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Les tres situacions mostren un home enfront d’una dona. En el primer cas, la noia està 
posant benzina al cotxe mentre el noi es troba arreglant el cotxe amb les pinces, entre 
les quals s’hi troba flotant una gran quantitat d’electricitat. El segon, una noia amb una 
bossa desbordant de focs artificials s’apropa al taller d’un noi que porta un bufador en 
marxa a les mans. Al tercer i últim, una noia passejant el seu chihuahua al parc es troba 
amb un jardiner que està fent servir un tallagespa. 

En les tres fotografies es poden observar diferents estereotips que es lliguen sempre a 
ambdós sexes. Per una banda, la figura d’un home masculí, atractiu, fort, que ensenya 
els músculs i surt suant mentre s’ocupa de les diferents tasques. D’altra banda, les 
noies surten tota l’estona vestides molt femenines, altes, primes, amb tacons. Com si 
anar a posar benzina, anar al taller o anar al parc a passejar la mascota requerís que la 
dona s’arreglés com si anés a sortir de festa. Fins i tot associar la raça de gos del 
chihuahua a les noies és un estereotip que s’utilitza des de fa molt temps.  

La ubicació, la figura de l’home i la figura de la dona són els tres imprescindibles 
d’aquest conjunt de pòsters. En cap moment, si no es llegeix el “for him and for her” 
(per a ell i per a ella), s’entén que l’anunci vagi també dirigit al sexe femení.   
 

Maig 

Aquest cop és l’agència Hanyang a Corea del Sud qui s’encarrega de la campanya 
publicitària del cinquè mes de l’any. 
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La república de Corea inunda les portes de molts dels seus edificis amb les fotografies 
del nou anunci. Un noi estirat al llit apareix acompanyat d’una noia diferent cada cop 
que la porta giratòria d’un edifici avança. És a dir, mentre el noi roman estàtic a un 
costat de la porta, les fotografies de les diferents noies van girant a mesura que la 
porta gira cap a una banda o l’altra, simulant que cada nit el noi la passa amb una noia 
diferent.  

La figura de la dona es veu degradada en aquest cas fins al punt de sentir-se tan 
menyspreada que creu que no és ningú, que cada dia és substituïda per una altra noia i 
que no té cap valor per al protagonista. És una forma d’incentivar el sexe masculí amb 
les banyes, o si més no a allunyar-se del compromís i la fidelitat.  

Una forma diferent de tractar la dona com un simple objecte, com un mer 
entreteniment, com un segon plat a què l’home acudeix quan les altres opcions no 
estan disponibles.  

El mateix mes el protagonisme a Turquia se’l va endur l’agència de Lowe. Per a 
promocionar les diferents variants del desodorant, regalaven una mostra amb una 
revista que es diu Digitalage. En una de les pàgines interiors, la silueta negra d’un 
home acompanya l’anunci de les diferents fragàncies. Si l’usuari o lector aboca part del 
contingut del producte a la pàgina, veu com van apareixent diferents noies al seu 
voltant. 
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Una forma curiosa i innovadora de com vendre el producte. L’objectiu principal de 
l’home, i el que promet el producte, és aconseguir que les noies caiguin “en la 
temptació”. A mesura que el lector aboca més desodorant a la pàgina, més siluetes de 
noies apareixen al costat de l’home. El producte vol prometre uns ideals que per al 
sexe femení no s’aconsegueixen per l’olor que un home desprèn.  

Com en el primer anunci, l’únic objectiu és aconseguir sumar noies a l’historial i veure 
qui és el més mascle i el que se n’ha endut més al llit. La cosificació de la dona continua 
visible en tots els anuncis de la marca. L’home, la dona i el desodorant segueixen sent 
els tres punts forts sense els quals l’anunci no tindria ni cap ni peus.    
 

Agost https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_lynx_supplies 

Ben entrat l’estiu l’agència BBH torna a protagonitzar els anuncis de la marca. En 
aquest cas, sense gaire sentit.  

Un conjunt de iots avancen cap a una illa en mig del Carib carregats de desodorants de 
la marca. Alguns d’ells amb homes cantant, en altres nois coctelers, noies fent guerres 
de coixins, pizzers, ninges, un grup de música, nois amb banyador i noies amb biquini. 
Tot per anunciar que “el caos arriba al paradís”.  

Un anunci sense gaire sentit torna a combinar els estereotips de les dones simplement 
per hipnotitzar el públic davant la televisió. Fins aquest moment, cap anunci havia 
utilitzat una fórmula tan il·lògica per a promocionar el seu producte, però si més no, 
aconsegueixen el seu objectiu: noies altes, guapes i primes i nois atractius que es 
dirigeixen cap a una illa per a fer explotar “el caos”.  

Una nova manera de referir-se al sexe i a l’explotació de la dona com a objecte sexual.  
 

Novembre  https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_footy 

Digital Republic treballa per primer cop amb la marca a l’Egipte, amb una proposta 
molt més que masclista. No només tracta a la dona com a mer objecte sexual, 
preocupant-se només pel seu aspecte físic, sinó que també la tracta com a una 
persona d’intel·ligència curta.  

Per a promocionar el producte i no distreure el públic masculí de les competicions 
futbolístiques, la marca decideix crear un concurs on votar quin és el país que té les 
dones més atractives. L’anunci insta als homes a votar per a esbrinar quin és el país 
que guanyarà la “Copa” europea a la dona més “calenta”. 

https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_lynx_supplies
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_footy


Anàlisi de la marca de desodorants, gels i fragàncies                                        Sara Martínez Agustí  
AXE des d’una perspectiva de gènere 

72 
 

Igual que als enfrontaments de futbol, els països passen per uns quarts de final, una 
semifinal i una final, per a decidir quin país té les més maques, basant-se en “la bellesa 
i no en les habilitats”.  El país que resulta guanyador és Suècia. 

Mentrestant es duien a terme les votacions, els publicistes van voler entrevistar 
diferents noies que tenien dubtes sobre curiositats o reglaments de l’esport. La 
campanya, titulada “Hot girls, silly questions” (noies atractives, preguntes ximples), no 
només tracta a la dona d’inferior intel·lectualment parlant, sinó que també dona a 
entendre que el sexe femení no té ni idea d’esports. Preguntes com per què el Regne 
Unit canvia de color quan juga amb Suècia, què és el fora de joc, com Karim Benzema 
pot jugar al Reial Madrid i amb la selecció francesa alhora. 

Les noies de l’anunci inciten al públic a contestar, i garanteixen que qui ho faci rebrà 
un gran premi d’AXE. És la mateixa dona la que es degrada en aquest cas, insinuant-se i 
deixant que el públic masculí la tracti com a nècia i l’alabi només pel seu cos.  

Els publicistes asseguren que la campanya va ajudar a contribuir en més de 6.463 likes 
a les xarxes socials, més de 5.020 comentaris, quasi 1.200 shares i més de 9.600 
seguidors nous.  

“Bringing together the two things men love the most” (ajuntant les dues coses que els 
homes més estimen). Així finalitza l’anunci que fins al moment més ha aconseguit 
degradar la figura de la dona, tractant-la com a un sac de superficialitat i deixant de 
banda les seves habilitats.  

 

Deixant a banda aquesta proposta tan insultant, AXE idea el mateix mes la campanya 
de “la fi del món a Argentina, per l’agència Ponce. La campanya està formada per dos 
anuncis diferents. Ambdós presenten situacions catastròfiques que acaben amb la 
dona com a objecte sexual.  

1. https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_end_of_the_world 

En el primer cas, des que el protagonista inicia la rutina del seu dia, tot al seu voltant 
s’espatlla, es trenca o és desastrós. Les aixetes perden aigua i el pis s’inunda, la 
televisió rep un cop i es trenca, el telèfon està despenjat, el menjar cau a terra, un 
cotxe atropella i arrossega una moto, dos avis es troben fent guerra d’aigua al carrer, 
dues noies fan guerra d’escuma a una bugaderia, la pistola de la benzinera està 
enganxada a un taxi, etc. 

Quan el noi arriba al seu destí, tothom es troba celebrant la fi del món enmig del 
carrer. Dues noies ben atractives i arreglades s’abracen a ell i s’endinsen cap a 
l’interior de l’edifici on es troba la festa.   

https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_end_of_the_world
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Tot i tractar-se de la fi del món i d’estat tot fet un desastre, els carrers destrossats i el 
temps boig, les dues protagonistes estan perfectament vestides i maquillades. En 
aquest anunci podrien veure’s reflectides les pressions a les quals les dones sempre es 
troben sotmeses. Anar sempre guapes, amb bona cara i maquillades per agradar els 
altres i sentir-se acceptades per una societat superficial.  

D’altra banda, ja pot estar acabant-se el món que els homes sempre aniran a la recerca 
de les dones per passar l’última nit. La cosificació de la dona i el seu tractament com a 
mer objecte sexual torna a reproduir-se en un anunci més de la marca.  

2. https://www.youtube.com/watch?v=5h4hSUHJ9BU  

Aquest videoclip ha sigut un dels que més crítiques ha rebut. La visió de la dona 
únicament amb fins sexuals és una de les característiques principals de l’anunci. Per 
això aquest va rebre moltes crítiques i va conduir la marca a un estatus superior, ja que 
el vídeo va ser compartit molts cops pels usuaris. 

Creat per ser emès per primer cop a Filipines, l’anunci mostra com un protagonista 
masculí està construint l’arca de Noè perquè el món està a punt d’acabar-se. Quan 
l’arca està totalment construïda, l’home – amb la camisa oberta perquè es vegi el seu 
cos – es posa el desodorant i un gran nombre de noies es comencen a apropar. Noies 
de diferents races i colors s’agrupen de dues en dues i van entrant a l’arca, simulant 
l’escena religiosa de l’episodi, quan femella i mascle de cada tipus d’animal del món 
entra a l’arca per evitar la seva extinció.  

En primer lloc, tracten les dones com si fossin animals salvatges. En segon, com a pur 
objecte sexual. Que centenars de dones acudeixin a un sol home per la seva olor 
resulta degradant. I més si l’única cosa que s’insinua és la seva reproducció per 
assegurar la supervivència.  
 

Desembre 

Els tres pòsters que conformen aquesta campanya de BBH van ser dels que més 
controvèrsia van generar a la història de la marca. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5h4hSUHJ9BU
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Un noi al costat esquerre de la fotografia – en els tres casos – es renta i s’ensabona 
amb el nou gel de dutxa que AXE promociona. A la banda dreta, apareix una noia, en el 
primer cas, embrutant-se ella mateixa amb un pot de nata; en el segon, lligant-se una 
cotilla; i en el tercer, donant-se per l’esquena amb un fuet.  

Aquí ja no es qüestionen només els gustos sexuals de cadascú, sinó que es dóna per 
descomptat que la dona és una practicant del sadomasoquisme, pràctica sexual on 
s’experimenta satisfacció mitjançant el patiment físic o psíquic de qui la practica.  

És insultant que s’atribueixin aquests comportaments al sexe femení i no al masculí, 
acusant la dona d’agosarada i de dur a terme unes variants sexuals que no totes les 
dones tenen perquè practicar ni compartir.  

https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_morning_after_pillow 

https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_morning_after_pillow
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L’empresa DDB idea a Puerto Rico una nova manera de mantenir la dona enganxada a 
l’home durant tot el dia. Quan l’home de l’anunci fa ús del desodorant, una noia corre 
de manera desesperada darrere seu per endur-se’l al llit.  

L’endemà al matí, l’home és incapaç de desenganxar la dona del seu tronc, i es veu 
obligat a realitzar totes les seves activitats diàries carregant la dona abraçada a ell. La 
invenció de la marca sota el títol “Morning after pillow” (els matins amb el coixí): un 
inflable amb forma de tronc humà masculí amb l’aroma del desodorant, que permet a 
l’home desenganxar-se de la dona mentre aquesta roman estirada i dormint sobre el 
tronc fals al llit. 

A més, els creadors ofereixen diferents tipus d’inflables: tatuats, prims, forts, peluts... 
Una nova forma d’insultar la dona fent-la escollir entre els diferents tipus de físic. “La 
solució per a la llibertat”. Com si el sexe femení existís per a molestar el masculí i 
privar-los de la llibertat que més aviat els falta a elles. 

 

• 2013 

Febrer  https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_valentines_day_songs 

L’any 2013 comença amb una forma molt peculiar i distinta de les campanyes que AXE 
havia fet. L’agència Digital Republic llença als Emirats Àrabs un anunci totalment 
diferent de tots els spots o pòsters amb connotacions masclistes que s’havien descrit 
fins al moment. 

En poc més d’un minut, dos cantants àrabs expliquen, tocant la guitarra i aprofitant el 
dia de Sant Valentí, que aquell qui publiqui al Facebook de la marca un escrit explicant 
a qui vol demanar una cita per Sant Valentí, com es diu la seva xicota, com es van 
conèixer, què li agrada d’ella o què va passar quan va conèixer la seva sogra, rebrà com 
a premi una cançó escrita en quatre hores per a poder dedicar-li a la seva parella. 

Per primer cop en la història de la marca, els protagonistes de l’anunci no són dones 
atractives en roba interior o homes amb cossos esculpits i perseguits per noies que 
persegueixen la seva olor. En aquest cas, els dos personatges principals són dos homes 
que no compleixen amb els cànons de bellesa que la societat imposa al sexe masculí. 
Tampoc es dediquen en cap moment a alabar o criticar la noia, ni pel seu físic ni per les 
seves capacitats, sinó que es disposen a fer de la música un instrument per a 
acontentar les dones. 

Sota el títol de “We’re gonna hook you up” (aquest cop t’enganxarem), dos homes 
amb un micròfon i una guitarra aconsegueixen el que cap anunci havia aconseguit 
abans amb la marca, fer una crida a tots aquells nois i homes que vulguin impressionar 
les seves parelles.  

https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_valentines_day_songs
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La música, l’escenari i l’eslògan utilitzat són els trets característics que defineixen 
aquest anunci com a diferent i innovador. El fons fosc i el ritme de la música 
aconsegueixen crear un clima de confiança que crida a un sector del públic amb unes 
intencions totalment diferents. D’altra banda, l’eslògan no comporta cap acció 
relacionada amb pràctiques sexuals ni amb fins que es vulguin aconseguir d’una dona.  

Juny    https://www.youtube.com/watch?v=LHcCRJ_cvxA 

L’agència BBH torna a fer de les seves, aquest cop per al país de Singapur.  

Un home realitza les seves activitats diàries (anar a la feina, al gimnàs, a prendre 
alguna cosa amb els amics) amb un comptador, sumant una unitat cada cop que una 
dona es gira al seu pas, se’l queda mirant o l’olora. Un cop finalitza el dia, el 
protagonista es puja en un taxi i ensenya al conductor la xifra aconseguida: 147 dones. 
El taxista, amb una expressió de “no està malament, però ho podries haver fet millor”, 
li ensenya el seu comptador: 2.375 dones.  

“Score more with new AXE blast”. (Puntua més alt amb el nou AXE explosiu). Així 
aconsegueixen que les dones es converteixin en simplement una xifra. El que en tingui 
més guanya, qui n’aconsegueixi més és el millor. És evident que en el món masculí els 
homes són més virils i més atractius a mesura que més noies acumulen en el seu llistat 
d’experiència.  

Però casos com aquest podrien incitar fins i tot a la violència, a l’obligació de sotmetre 
una dona a realitzar favors sexuals per tal de tenir una història més a explicar als 
amics. La cosificació de la dona es fa molt visible en un anunci com aquest, i això incita 
el públic femení a no voler saber res més de la marca, mentre que els homes acudiran 
a la seva compra amb l’objectiu d’olorar bé per a seduir les properes noies que 
passaran a formar part d’una extensa llista. 

El comptador, les dones i el noi protagonista conformen un anunci on la figura del 
mateix sexe femení es veu insultada per actrius disposades a fer un paper que sotmet 
a les dones.  
 

• 2014 

Gener   https://www.youtube.com/watch?v=9VhD_IqGkvA 

L’agència BBH canvia el rumb de la seva trajectòria amb aquest spot sobre “fer l’amor i 
no la guerra”. 

L’anunci situa els personatges en diferents ambients bèl·lics, on s’hi poden observar 
tancs, helicòpters, maletes amb intencions explosives o soldats sota ordres de 
comandants amb actituds violentes.  

https://www.youtube.com/watch?v=LHcCRJ_cvxA
https://www.youtube.com/watch?v=9VhD_IqGkvA
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De sobte, quan cada situació sembla estar arribant a un tràgic final, el decurs dels 
esdeveniments canvia per complet. El conductor del tanc surt per abraçar una noia a la 
qual podria fer temps que no veia per causa de la guerra; un disparador que baixa de 
l’helicòpter també es reuneix amb la que podria ser la seva parella; l’exèrcit forma un 
dibuix amb pancartes dedicat a la dona del general; i el botó que iniciaria l’explosió fa 
saltar focs artificials.  

La rutina que els anuncis d’AXE s’havien atribuït canvia de mica en mica amb exemples 
com aquest. Per primer cop, problemes mundials com la guerra, la pobresa o la fam 
passen a ser els protagonistes d’un anunci on el menys important resulta ser el 
producte venut.  

Al final de l’anunci, un home ruixa a un altre amb el desodorant, finalitzant el 
recorregut d’aquest a les parts íntimes de l’home. És l’únic tret que podria criticar-se 
en un anunci com aquest, ja que després d’un rerefons tan significant fer al·lusió als 
genitals no té cap mena de sentit. 

Tot i això, la figura de la dona passa a ser algú important a qui els homes acudeixen 
perquè semblen necessitar. El físic dels personatges continua essent el de sempre, 
noies rosses, altes, primes, amb tacons, atractives, etc., però el canvi de direcció ja s’ha 
efectuat.  

Les diferents representacions de guerra, les figures masculines i les dones són els tres 
punts del triangle, deixant el desodorant en un segon pla.  
 

Abril  https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_soulmates 

El Regne Unit es converteix en el receptor d’aquest anunci, ideat també per l’agència 
BBH. 

L’spot mostra, en un minut i mig, diferents etapes de la història on el mateix noi i la 
mateixa noia es veuen, s’agraden i quan van a trobar-se i caminen un en la direcció de 
l’altre, diferents situacions impedeixen que es puguin ajuntar. A la primera escena, en 
l’època neandertal, quan l’home s’intenta apropar a la dona un terratrèmol separa el 
terra en dos i no pot aconseguir-ho; en l’època romana, l’explosió d’un volcà; en el 
món àrab, un rei l’escull a ella i se l’enduu; en l’antic oest, una baralla; al Titanic, 
l’inundació del vaixell; a l’època hippie dels 60, un empresonament. 

Finalment, retornant al present, en una botiga d’una benzinera el noi es posa el 
desodorant. Immediatament, la noia apareix al seu darrere. “Don’t rely on fate” (no 
creguis en el destí) apareix en majúscules quan un camió s’estampa contra la 
benzinera d’on fa uns segons la parella havia sortit.  

https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_soulmates
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És a dir, AXE està venent un desodorant que és capaç de portar qualsevol noia que 
escullis quan i on vulguis, encara que es tracti d’una benzinera perduda enmig del no-
res. La dona torna a convertir-se en un objecte del qual els homes poden disposar 
quan vulguin, sense importar el què i el com.  

El triangle d’aquest anunci està format per les diferents localitzacions, l’home i l’efecte 
del desodorant, deixant relegada la dona en segona posició, i tractant-la com un gos 
que acut a la trucada quan l’espera un bon premi.  

L’agència DDB també és partícip dels masclismes que la dona experimenta aquest mes 
d’abril a Puerto Rico.  
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_axe_assurance 

La noia protagonista és una espècie de secretària o empresària, o així simula per la 
seva vestimenta, que presenta la nova “Assegurança d’AXE”. “Nois, sabem que us 
agraden les noies dolentes, igual que a nosaltres ens agraden els nois dolents”. Així 
comença el discurs per a vendre una assegurança que cobrirà danys com mòbils 
triturats, vídeo consoles cremades o portes de cotxe ratllades  per dones “passionals, 
espontànies i divertides” que són capaces de “trencar més enllà del teu cor”.  

La mateixa protagonista, un cop acaba d’enumerar totes les coses que cobreix 
l’assegurança, ruixa un noi amb el desodorant i tot seguit una noia se li enganxa al braç 
i marxen junts.  

En aquest cas és la mateixa protagonista femenina la que deixa en evidència i titlla de 
boges i malhumorades les dones, ja que diu que són capaces de fer coses com les que 
mostra per un simple enuig.  

Tot i resultar insultant i degradant per la dona que se l’acusi d’actituds tan 
estereotipades pel sexe masculí, existeix un petit canvi en la modalitat de l’anunci. Per 
primer cop la protagonista deixa de ser una dona prima i alta i es converteix amb una 
dona real, amb cuixes i corbes.  

El desodorant torna a cobrar protagonisme, junt amb la figura de la dona i la promoció 
de la nova assegurança, fet que es converteix un insult per a tota dona que tingui una 
relació i sigui tractada com un inconvenient que es pot salvar pagant una assegurança.   
 

Juny 

L’estiu del 2014 l’estrena l’agència Lowe a l’Argentina, amb un conjunt de pòsters que 
mostren cinc models d’homes diferents acompanyats de cinc adjectius que els 
descriuen. 

https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_axe_assurance
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- “He has a special something that makes him seductive even with the most 
awful toothache”. (Ell té aquella cosa especial que el fa seductor fins i tot amb 
un terrible mal de queixals). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “He has a special something that makes him intriguing even while taking gum 
off his shoe”. (Ell té aquella cosa especial que el fa intrigant fins i tot quan es 
treu un xiclet de la sola). 
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- “He has a special something that makes him heroic even when he goes to the 
balcony for a breeze”. (Ell té aquella cosa especial que el fa heroic fins i tot 
quan va al balcó a prendre l’aire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “He has a special something that makes him classy even during his illegal 
border crossing”. (Ell té aquella cosa especial que el fa tenir classe fins i tot 
quan travessa la frontera de manera il·legal). 
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- “He has a special something that makes him sexy even when he is queuing for 
the loo”. (Ell té aquella cosa especial que el fa sexi fins i tot quan està fent cua 
per anar al lavabo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tots els casos, l’home apareix com algú atractiu, amb barba, fort i amb rostre 
seductor. Fins i tot en situacions on està fent coses rutinàries, il·legals o incòmodes 
apareix impecable i perfecte. Una altra forma de vendre un impossible, d’intentar 
aconseguir allò que no existeix: la perfecció. Vestit per anar a treballar, amb corbata i 
sabates, en els cinc casos rep adjectius que en cap moment ha rebut una noia en tants 
dels anuncis que AXE acumula en la seva trajectòria.  

Potser no és un anunci que es pugui titllar de masclista, ja que intenta vendre un 
producte per al sector masculí realçant característiques que aquest pot aportar. Però 
coneixent la marca, se sap que és un recurs que utilitza contínuament per a l’home i 
mai per a la dona.   
 

Juliol   https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_la_donna 

L’agència Ponce torna a treure a la llum els estereotips a què la dona és sotmesa des 
de fa anys, en aquest cas, referents a la seva actitud i no al físic.  

Aprofitant la cançó de La Donna è Mobile de Verdi (1851) aconsegueixen situar la 
dona, en un sol minut, en una situació deplorable. Si bé aquest cop no relacionen la 
dona amb un físic atractiu i irreal – tot i que les noies que apareixen compleixen amb 

https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_la_donna
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tots els cànons –, busquen anar més enllà, fins a criticar quina és l’actitud general de 
les dones i titllar-les d’inestables, emocionalment parlant. 

Les que se suposa que són les parelles de les protagonistes, avancen pel carrer cantant 
la cançó quan la noia apareix fent referència al contingut de l’estrofa que cada noi 
canta. Per exemple: “les dones són imprevisibles”, i apareix una sabata llençada per 
una noia atacant el cap del cantant; “ella canvia la seva ment i pensaments”, mentre 
una noia estampa una paella a la cara d’un noi, l’altra l’abraça per darrere i no el deixa 
anar; “sempre amable, sigui amb llàgrimes o amb somriures”, un noi surt amb el nas 
mogut de lloc (pel cop de la paella), seguidament d’un altre protagonista que aguanta 
a la seva espatlla una noia que riu i plora indistintament.  

Les dones sempre han tingut fama pels seus canvis d’humor i per les les seves pujades i 
baixades anímiques, sobretot per processos naturals com la menstruació o la 
menopausa, però en comptes de plasmar-ho d’una forma més subtil i amable, els 
publicistes se’n fan burla i converteixen la figura de les femelles en una muntanya 
russa que no sap en cap moment què vol.  

L’actitud de la dona, l’home i la cançó transformen els sentiments de la dona en 
problemes psicològics que reclamen un tracte mèdic. Com si la inestabilitat emocional 
es donés només en dones o simplement fos un fet associat a elles ja per naturalesa.  

 

Novembre 
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_the_evolution_of_hooking_up 

L’agència Digital Republic és la que s’encarrega d’anunciar al país d’Egipte les noves 
quatre varietats de desodorant AXE, que aconseguiran que qualsevol dona caigui 
rendida als peus de tots els homes que l’utilitzin. 

Mitjançant una cançó de minut i mig, els anunciants venen una fórmula per aconseguir 
lligar sigui quina sigui l’època en què es troba la societat. La lletra explica, en egipci, 
que els temps han canviat i que les coses ja no són com set anys enrere. Que abans es 
lligava per trucada o missatges, fent acudits i regalant detalls. Que ara ja no es pot 
lligar cuinant menjars diferents perquè el veganisme i el menjar orgànic s’han apoderat 
del món de la degustació, que els banyadors s’han convertit en biquinis i les sabates en 
tacons de 2 metres. “Però no et preocupis, amb el nou desodorant seràs capaç de lligar 
a l’aeroport, al cotxe, als locals de menjar orgànic... Només una ruixada per ensenyar-li 
que ets el seu home”. 

La lletra de la cançó insinua que la figura de la dona es pot comprar amb regals 
associats a ella. Detalls, menjars o llocs es converteixen en fets que agraden a les 
dones, i es dóna per fet que si els homes els regalen, elles s’hi mostraran agraïdes.  

https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_the_evolution_of_hooking_up
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Tot i el pas dels anys, els homes continuen tenint el mateix objectiu: lligar amb el 
major nombre de dones possibles, acumular-les en una llista que ensenyar als amics i 
portar-les al llit, independentment del que les dones vulguin o busquin. Si els hi 
regalen coses que se suposa que a les dones els hi ha d’agradar sí o sí, elles acudiran i 
hi cauran rendides. 

Aquesta és la imatge, que com en l’anunci anterior, aconsegueix donar la figura de 
l’home, la dona i la música que acompanya l’anunci. Una lletra més aviat insultant que 
torna a situar la dona en pla inferior i amb unes condicions i drets no equitatives entre 
sexes.  

Desembre   
https://www.youtube.com/watch?v=IwnUgvPyHKE 
https://www.youtube.com/watch?v=DNTDpw_azo4 
https://www.youtube.com/watch?v=JgtkTTIvK0w 

“How you feel, says it all” (com et sents, ho diu tot). Aquest és l’eslògan de la nova 
campanya que posa final a l’any 2014 ideada per BBH i emesa als Estats Units. Els 
anuncis estan formats per tres spots d’entre 30 segons i minut i mig, que plantegen 
tres situacions semblants on les dones se senten aclaparades per la fragància que els hi 
arriba des de metres de distància de tres homes diferents. 

- En el primer cas, la localització és un hotel. Un home entra per la porta i cada 
dona, nen o gos que el veu s’imagina de qui es podria tractar: un actor, un 
espia, un cirurgià, un guanyador d’un concurs per a gossos, un lluitador il·legal 
rus o un monologuista. Finalment, resulta un cambrer de l’hotel. 

- En el segon, la localització és un restaurant. La dona observa un dels cambrers 
afilant ganivets i se l’imagina com un circense fent trucs de punteria. 

- Per últim, altre cop a un hotel, una dona s’imagina com el jardiner és un 
saltador professional que rescata el seu barret que el vent s’ha endut. 

En els tres casos, els protagonistes són homes amb una actitud de superioritat, que 
saben que les dones els miren i que es fan els interessants. Sobretot en el primer film, 
la majoria de professions que s’associen a la figura de l’home no s’associen mai a una 
dona. És a dir, un actor sempre té més renom si es tracta d’un home, també un cirurgià 
o un monologuista, àmbit on les dones són molt criticades per la seva suposada falta 
d’humor. 

L’anunci representa una metàfora de la limitació que la dona pateix en l’àmbit del 
treball. L’exclusió laboral per raons de gènere o les limitacions de salari es podrien 
veure lligades perfectament a temes com aquest. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IwnUgvPyHKE
https://www.youtube.com/watch?v=DNTDpw_azo4
https://www.youtube.com/watch?v=JgtkTTIvK0w


Anàlisi de la marca de desodorants, gels i fragàncies                                        Sara Martínez Agustí  
AXE des d’una perspectiva de gènere 

84 
 

• 2015 

Abril https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_the_decision 

El començament de l’any suposa també un nou inici de la companyia CJWorx amb la 
marca, concretament a Tailàndia.  

Un dels anuncis amb més llarga durada, uns tres minuts i mig, mostra les tres 
situacions que es donen en un mateix restaurant, però amb diferents persones. La 
primera, titulada “hi” (la salutació), mostra com una noia ha d’escollir entre un home 
fort, ben vestit, que li ofereix poder i un altre que li ofereix un simple got amb beguda. 
Després de rumiar-s’ho, la noia es decanta pel primer, però els cambrers ajuden al 
segon donant-li el nou desodorant “AXE Black”, i és llavors quan la noia canvia 
d’opinió. 

La mateixa situació, sota el títol de “phone number” (número de telèfon), es torna a 
repetir. La protagonista ha d’escollir entre un noi amb molts títols universitaris, que li 
ofereix un mòbil perquè li apunti el seu número amb un robot que ell mateix ha creat, 
o un altre que simplement li ofereix el telèfon.  

En el tercer cas succeeix el mateix. Acompanyada pel títol de “deal” (acord), la jove 
escull entre un home que guarda dins la jaqueta moltes claus de cotxe i va guarnit amb  
joies d’or, o un noi que li proporciona un paraigua perquè està plovent.  

Les tres fases de “seducció” per les que passa una parella quan es coneix són 
equiparades amb el grau de materialisme que la dona vol aconseguir. Un altre cop es 
lliga un estereotip a la dona sense raó suficient. Sempre s’atribueix a la dona l’interès a 
l’hora d’escollir una parella. Com si els homes no escollissin les dones pels seus diners, 
les seves terres o els seus guanys.  

Els tres punts que conformen el triangle tornen a repetir-se com als primers anys de la 
marca. Home, dona i desodorant són els punts claus sense els quals l’anunci no podria 
formular-se. El producte en qüestió i el seu efecte tornen a guanyar importància en un 
anunci on la dona és acusada de materialista i interessada.  
 

Octubre 2015  
https://www.youtube.com/watch?v=n6FYrWqLL4w 
https://www.youtube.com/watch?v=rewTqGLnwQk 

L’agència BBH és la creadora d’aquest duet d’anuncis que tornen a assegurar la 
impecabilitat i efectivitat del producte.   

Dos vídeos que representen la mateixa escena però en diferents localitzacions, sigui en 
una exhibició de boxeig o en un bar de copes, mostren una noia que a mida que 

https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_the_decision
https://www.youtube.com/watch?v=n6FYrWqLL4w
https://www.youtube.com/watch?v=rewTqGLnwQk
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avança fa dissipar els homes que la miren al seu voltant. Fins que arriba a l’usuari 
d’AXE, que ha aconseguit agradar la noia a causa de la seva olor i ha estat l’únic que no 
ha desaparegut.  

L’eslògan de “Don’t fade away” (no desapareguis) serveix per a presentar el nou “AXE 
Signature”, el producte que aconsegueix aclaparar totes les mirades. En aquest anunci 
es podrien trobar semblances amb l’anterior analitzat. Tot i no tenir el mateix rerefons, 
la dona també acaba fixant-se amb homes de bon veure, atractius i ben vestits. El tema 
del materialisme podria tornar a guanyar ressò en aquest cas.  

D’altra banda, les protagonistes tornen a ser noies model que deixen de banda la 
bellesa real i imposen uns cànons de bellesa que no totes les dones compleixen o volen 
complir.  
 

• 2016 

Gener: https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_find_your_magic 

“Find your magic” (troba la teva màgia) és un dels anuncis més destacats en la 
trajectòria de la marca. L’agència 72andSunny emet a Amsterdam un model 
completament diferent del que els usuaris de la marca estaven acostumats fins ara.  

Aquest és el moment en què la marca decideix canviar el seu rumb, deixar enrere els 
masclismes tan recurrents que s’havien utilitzat fins ara i la cerca d’un atractiu 
conformat per uns cànons de bellesa que la mateixa societat imposa. Tot això queda 
en un segon pla, i la nova imatge que ofereix la marca és la d’uns atractius reals. 

“El cos perfecte...de veritat? Qui el necessita quan tens el teu nas. Qui necessita el nas 
quan tens el look, el ritme, o el foc, o els tacons, o quan tot va sobre rodes. Aquella 
mirada...qui la necessita quan tens el llibre. Qui necessita el llibre quan tens ous, [...] la 
porta, pasta, cap. Qui necessita una altra cosa quan ja tens la teva. Ara treballa-ho. 
Troba la teva màgia”.  

Aquest és el missatge que mostra la imatge renovada de la marca. Una nova faceta 
d’home. Un home que no necessita un físic impressionant per lligar, que no necessita 
un cos esculpit, l’alçada perfecta, el cabell o els ulls més macos per aconseguir que una 
dona es fixi en ell. Per primer cop en tota la seva trajectòria, la marca idea un anunci 
on els estereotips que s’associen al gènere masculí desapareixen. Els homes de 
l’anunci són reals, amb un atractiu diferent del que els usuaris estan acostumats a 
observar.  

Homes amb el nas gran, amb tacons, que corren nus per la platja, que són cuiners, que 
van en cadira de rodes, etc., són exemples dels diferents tipus d’home que apareixen a 

https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_find_your_magic
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l’anunci. El mateix eslògan ho anuncia, cadascú té una màgia diferent que no és 
deguda a un cos ni un atractiu perfecte.  

A més, en una escena on parlen d’una mirada i del llibre, són dos nois que es miren en 
una llibreria. També per primer cop apareix la figura de l’homosexual, dos homes que 
es poden agradar entre si sense ser jutjats i tractats igual que qualsevol parella 
heterosexual. 

D’altra banda, sí que segueix criticant una mica el que havia criticat en els dos anuncis 
anteriors: el materialisme o les capacitats de l’home (excloent la dona). En algunes 
escenes es fa referència a “la porta”, que és la d’un cotxe, o “el cap”, que fa referència 
a un noi davant d’una pissarra, fent al·lusió a la seva intel·ligència. Si s’observa més 
enllà, potser segueix sent una crítica a la inferioritat de la dona per qüestions de 
capacitat intel·lectual; o una crítica a les dones per buscar fortuna i interessos 
independentment de les virtuts i l’interior. 

Tot i això, la marca francesa fa un gran gir en la seva ideologia i aconsegueix eliminar 
molts dels estereotips que havien estat lligats a les figures tant de l’home com de la 
dona. 

Maig 
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_axe_not_just_a_pretty_hairstyle 

L’agència Ponce promociona per Argentina una nova cera per al cabell, per un acabat 
fixe o per un despentinat.  

L’spot mostra com els homes són capaços de dur a terme diferents activitats que 
normalment són criticats per no realitzar, o bé fixar-se en detalls que no s’associen al 
sexe masculí. Alguns es consideren feina de la dona – imposada per una societat que 
viu encara en segles anteriors  – i d’altres mai s’associen a la figura masculina. Cuinar, 
posar un paper sota d’una pota perquè deixi de coixejar, mirar les estrelles, rentar i 
doblegar la roba, caure bé als sogres, regar les plantes o tocar instruments. 

En aquest cas es podria tractar d’una reivindicació contra el feminisme, i demostrar 
que les tasques que sempre realitzen les dones també són capaces de fer-les els 
homes. Molts cops són les dones les que no es refien que els homes cuinin bé o posin 
rentadores, però la història ha propiciat que aquestes tasques les facin amb més 
regularitat les dones. 

D’altra banda, tot i canviar la dinàmica dels anuncis i deixar enrere un masclisme 
superficial, els homes tornen a ser figures atractives i estereotipades. Homes forts, 
alts, amb mirades seductores. Les dones queden meravellades tant pel seu físic com 
per les seves actituds i capacitats. “We make hairstyling easy, so you can focus on your 
skills” (et fem el pentinat més fàcil, així et pots concentrar en les teves habilitats”. 

https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_axe_not_just_a_pretty_hairstyle
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L’eslògan mostra una forma diferent de vendre el producte com s’havia fet fins ara. 
Tot i destacar la superioritat de l’home, ho fa des d’un punt de vista que no deixa la 
dona relegada en un segon nivell. 

Les habilitats esmentades, els homes i les dones són les tres característiques que 
redirigeixen l’objectiu de la marca. Ja no busquen un públic masculí a costa de deixar 
malament les dones, sinó incitant-les a fixar-se en detalls diferents que no es basin 
només amb el físic.  

https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_shazam_tvintegration 

És l’agència Mindshare la que s’encarrega de dur a terme un anunci basat en el guany 
de les xarxes socials a Bèlgica. Aquest cop Shazam, una aplicació que s’encarrega de 
trobar una cançó a partir d’un fragment d’aquesta, va ser el protagonista. 

La campanya, que presenta un nou desodorant també “per a ella” – únicament han 
desenvolupat versió femenina del producte dos cops, comptant aquest –, està basada 
en la melodia de l’anunci, que incita als usuaris a buscar-la per l’aplicació Shazam i 
compartir-la per les xarxes socials. 

El videoclip en si, segueix la dinàmica de molts altres. La ubicació: els carrers i 
carreteres d’un poble o ciutat. El fet: els conductors baixen amb els motors en marxa i 
deixen que les seves motos o cotxes s’estampin pel simple fet d’anar a cercar la bona 
olor del producte. És indistint si el conductor és noi o noia, ja que el producte és venut 
per ambdues parts. Les noies també estrellen autobusos o altres vehicles i surten d’ells 
com si res hagués passat per posar-se en marxa i buscar el noi que tan bé olora. 

Gràcies a la funció de “compartir” via Facebook o Twitter, es van aconseguir els millors 
resultats en la història de Shazam (40 mil etiquetes); la pàgina de Facebook va guanyar 
més d’un 40% de seguidors; i va aconseguir multiplicar per 9 les participacions.  

L’anunci en si torna a retrocedir en l’avenç que la marca havia ofert fins al moment. 
Tot i involucrar també la dona i fer-la còmplice de les accions, el fi torna a ser el 
mateix: aconseguir un major nombre de noies (o nois) per l’ús del desodorant. 

El triangle torna a constituir-se gràcies a la figura dels homes, les dones i l’efecte del 
desodorant. Encara que el protagonista especial és l’aplicació musical, que 
aconsegueix batre rècords i ampliar els seguidors de la marca.  

• 2017 

Març  https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_axe_you 

L’agència CJ WORX treballa per a Tailàndia amb un enregistrament completament 
diferent del que s’havia apreciat fins ara. L’anunci aconsegueix plasmar les crítiques 

https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_shazam_tvintegration
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_axe_you
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que reben aquells que són considerats “diferents” per a la societat, simplement per no 
fer el que és comú o per destacar en àmbits que altres no destaquen. 

Quatre nois són víctimes de les burles i crítiques de companys d’escola o de gent que 
els observa per fer les coses que els hi agraden en públic, sense por d’amagar-se. I com 
a conseqüència, essent tractats com estranys per no dedicar-se al que està acceptat 
com a “comú” o “correcte”.  

El primer es dedica a construir ninots; el segon, destaca en l’àmbit de les 
matemàtiques; el tercer, és un ballarí; i el quart, és amant de la música rap. Els quatre 
se n’adonen de com la gent del seu voltant els mira diferent o els hi posa cares de 
desaprovació. Però l’anunci canvia quan la mateixa gent que se’n riu veu com aquells 
diferents triomfen en el seu àmbit professional (amb la valentia que comporta 
enfrontar-se a tots els detractors, suposadament gràcies a l’efecte del desodorant 
“AXE You”).  

Per primer cop, la marca decideix criticar el que és socialment correcte. Decideix 
plasmar en televisió la vida real, un escenari no idíl·lic, el dia a dia. Com els joves són 
criticats a les escoles o pel carrer per altres joves que es creuen superiors no és més 
que una duplicació del que passa al món. Lamentablement, això és així, i la gent no té 
cap intenció de canviar-ho en un futur pròxim. 

AXE decideix mostrar que tothom és capaç d’enfrontar-se als seus enemics, de ser 
valent i aconseguir les seves metes, per després fer callar als que algun dia havien 
dubtat de tu. La imatge de la dona ni tan sols apareix. La marca abandona per complet 
la crítica de la figura femenina o el seu tractament com quelcom merament sexual i es 
transforma en una crítica a la realitat, que pot transcendir i ajudar a canviar mirades.  

Els quatre protagonistes, les mirades i reprovació i l’efecte d’envalentir-se configuren 
un nou tipus d’anunci que queda lluny de la degradació del sexe femení. Una nova 
manera d’enfocar la marca que segur aconsegueix un nou target de públic i d’usuaris 
que se sentiran identificats amb el que es mostra al curt.  

 

Maig  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0WySfa7x5q0  

“Is it ok for guys...to be themselves?” (està bé pels homes...ser ells mateixos?). Aquest 
és l’eslògan de l’últim anunci que AXE va llençar a finals de 2017 a les xarxes socials, 
però que encara no ha estat emès a Espanya per televisió.  

La marca decideix realitzar un qüestionament de la masculinitat perquè assegura que 
“el reposicionamiento responde a nuestra voluntad de actualizar la imagen de marca 
para adaptarla a las tendencias sociales actuales y romper con los estereotipos de 
masculinidad tradicionales“. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0WySfa7x5q0
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“Al 72% dels homes els hi han ensenyat com un home de veritat hauria de comportar-
se”. Així comença l’spot que decideix canviar la mirada que el món exerceix sobre el 
gènere masculí. “Està bé pels homes: estar prim, que no t’agradin els esports, ser 
verge, que t’agradin altres homes? Està bé que els homes vesteixin de rosa? Que 
estiguin nerviosos, que tinguin por, que els hi agradin els gats? Fer-se fotos, depilar-se, 
estar depressius?”.  

Aquestes són moltes de les preguntes que els homes es fan al seu dia a dia per a seguir 
tot allò que s’ha anat imposant socialment molts anys enrere. Molts homes tenen por 
a ser jutjats per no ser el que s’espera d’ells, per no ser heterosexuals, masculins, 
mascles, atractius, forts, esportistes. Però tots aquests estereotips han desaparegut ja 
en la societat moderna, encara que molta gent hi segueixi ancorada.  

AXE aposta per una representació de la realitat que pot ajudar a molta gent que s’hi 
vegi reflectida a lluitar pel que realment volen ser. Igual que l’anunci anterior, el 
mateix producte és una excusa per augmentar la valentia, per reproduir la realitat en 
què la societat es troba actualment, i enfrontar-la o combatre-la si això és el que un 
mateix sent.  

La imatge de la dona entesa com un objecte sexual ja s’ha dissipat completament. I els 
problemes que la vida real presenta són els que s’apoderen del minut que concentra 
les tantes preguntes que molta gent deu qüestionar-se. Una nova mirada que 
transforma la ideologia de la marca s’està fent càrrec dels nous anuncis d’AXE.  

Agost  https://www.youtube.com/watch?v=orEA46QHt4c 

El nou antitranspirant que la marca promociona per a la suor de l’estiu fa tornar enrere 
l’avançament que s’havia promocionat. Un altre cop un home atractiu, ros, alt i fort 
s’aplica el producte sota la qüestió: “permetràs a la suor que guanyi a la teva actitud? 
Si deixes passar això, les dones faran el mateix amb tu”.  

El protagonisme de la masculinitat torna a apoderar-se de l’anunci fent referència a 
aconseguir dones gràcies a una bona olor. El retrocés és palpable. Igual que amb 
l’anunci de desembre. “Nunca sabes cómo acabará el día, pero sí cómo empieza”.  

En aquest cas el protagonista masculí no és el típic dels altres anuncis. Igual que amb el 
famós noi del nas de l’spot “Find your magic”, el jove no és un home estereotipat, ni 
amb grans característiques atractives. Però la dona torna a ser un premi que el sexe 
masculí aconsegueix per fer ús del producte.  
https://www.youtube.com/watch?v=yIwQAiJEAGg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=orEA46QHt4c
https://www.youtube.com/watch?v=yIwQAiJEAGg
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• 2018 

 https://www.youtube.com/watch?v=3FExiV4sELM  
La fragància del nou desodorant AXE “pell + cookies” emesa pel moment només a 
Mèxic mostra com un noi fa una aposta amb si mateix: si el desodorant olora bé, 
correrà per la carretera sense roba. 

I així ho fa. La carretera es veu col·lapsada per un protagonista nu que es tapa els 
genitals amb un cartell que indica que està fent autostop. Almenys a la ciutat de Mèxic, 
sembla que els avenços que la marca havia efectuat durant els dos últims anys tornen 
a desaparèixer per mostrar un jove amb cos atractiu i tornar a complir amb els ideals 
de bellesa que s’esperen d’un baró que desprèn masculinitat.  

La figura de la noia ni tan sols apareix, però si el noi apareix sense roba i amb un bon 
aspecte se sobreentén que està dirigit a un sector femení que gaudeixi de les vistes.  

D’altra banda, succeeix pràcticament el mateix amb aquest altre spot també mexicà. 
Un nou gel de fixació per al cabell sembla no recórrer a la figura de la dona per 
aconseguir un major nombre de vendes.  

Mentre uns nois que treballen en un camp d’aviació esperen amb la cabellera revolta i 
el vent a les seves cares que un helicòpter – conduït per una dona atractiva – aterri al 
seu davant, el protagonista no es despentina gens. Ni un sol cabell se li mou, a causa 
del nou producte promocionat. 

Per una banda, tractant-se del segle XXI i d’un dels últims anuncis de la marca, és 
correcte considerar que hi ha hagut un avenç i que no calen dones nues, amb una gran 
bellesa, amb vestits curts o rostres insinuants i passionals per ajudar a promocionar el 
producte. Un noi que prova un gel de fixació i veu que és efectiu perquè ni el vent que 
aixeca un helicòpter el despentina no necessita figures femenines per fer-se valer.  

D’altra banda, i partint que la ideologia de la marca havia evolucionat en els dos o tres 
últims anuncis, la figura de la dona conduint l’helicòpter es pot entendre de dues 
maneres. La primera, a causa de la seva mirada dirigida al protagonista, que l’escull 
d’entre els quatre treballadors pel seu aspecte i sobretot pel seu cabell intacte. Per 
tant, la marca estaria recaient en la figura de la dona que se sent atreta per un home 
que utilitza el producte. 

En segon lloc, per primer cop la dona apareix realitzant un treball que històricament 
sempre ha estat relacionat amb el sexe masculí. Associar una figura femenina conduint 
un helicòpter en comptes de situar-la com una hostessa és un assoliment per als 
publicistes i un avenç per a tots els estereotips que la marca ha mostrat sobre les 
professions que la dona pot no exercir.  
https://www.youtube.com/watch?v=6KTtJs_dMMo 

https://www.youtube.com/watch?v=3FExiV4sELM
https://www.youtube.com/watch?v=6KTtJs_dMMo
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Així finalitza la meva anàlisi sobre la trajectòria de la marca AXE. Abans de donar pas a 
les conclusions, procedeixo a fer una posada en comú dels punts a favor i en contra, 
utilitzant la ja esmentada Matriu Eric.  

 

4.1. Matriu Eric 

 

ELIMINAR AUGMENTAR 

 
Imatges vexatòries 

 
Situacions humiliants 

 
La venda de dones fàcils i submises 

 
 Acceptació de sexualitats diferents 

 
Igualtat entre homes i dones  

 
L’aparició d’atractius que no segueixin els 

cànons de bellesa habituals 
 
 

REDUIR CREAR 

 
Figura de la dona dependent 

 
Figura de la dona inestable emocionalment 

 
Figura de la dona d’intel·ligència curta 

 
 Figura de la dona independent 

 
Figura d’home humil  

 
Figura de dona atractiva intel·lectualment 

 

L’ús de la Matriu Eric pot ajudar a la marca a canviar l’enfocament dels anuncis i 
redirigir-los per aconseguir augmentar el seu target i fins i tot dirigir-lo a un sector de 
mercat totalment nou (les dones).  

Els quatre requadres serveixen per plantejar idees que els anuncis necessitarien 
adquirir, augmentar, minvar, o bé deixar d’utilitzar perquè els seus resultats 
s’adeqüessin més a una realitat on la igualtat entre homes i dones cada cop és més 
present i la discriminació per raons de sexe més jutjada.  

Tal com he mencionat al llarg del treball, les dones estan aconseguint obrir-se pas en 
un món dominat pel sexe masculí. L’embranzida del feminisme no està fent altra tasca 
que la d’obrir els ulls a totes aquelles dones que es troben privades de les seves 
llibertats a causa d’homes que no les permeten desenvolupar-se com a persones 
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lliures. És per aquesta raó que la publicitat hauria d’encarregar-se de reproduir la 
realitat en les seves escenes.  

En el cas d’AXE, he proposat una sèrie d’idees que, des d’un punt de vista personal, 
reduirien les crítiques pel cru masclisme que els seus anuncis plasmen i vendrien una 
imatge de dona totalment renovada.  

En el cas d’eliminar, si totes les imatges vexatòries, situacions humiliants i oferta de 
dones fàcils i insinuants acabessin, el sector femení de la societat no se sentiria insultat 
i degradat i agrairia que per fi la figura de la dona no fos tractada com un objecte al 
qual els homes només volen per gaudir-hi sexualment.  

Per reduir, el primer que s’hauria de fer seria minvar els estereotips lligats al sexe 
femení. La dependència, la inestabilitat emocional i la curta intel·ligència són factors 
que s’associen a la dona des de fa anys i que no tenen per què ser reals ni identificar-se 
amb totes elles.  

Augmentar la igualtat entre homes i dones, l’acceptació de tota la varietat de 
sexualitats i els atractius que s’allunyin dels cànons de bellesa habituals (com el famós 
anunci del noi del nas de “Find your màgic”) ajudaria a seguir la línia editorial dels 
últims anuncis, com qüestionar-se la masculinitat i afirmar que agradar els altres no es 
basa només en un físic espectacular. 

Finalment, la tasca més difícil pels publicistes seria trobar un enfocament diferent en 
un mar d’idees que porten seguint la mateixa direcció durant anys. Crear noves figures 
seria l’opció més radical per a provocar una transformació en la imatge d’ AXE. Mostrar 
la dona com algú independent, que no s’hagi d’arrossegar per l’home i que esculli estar 
amb ell sense necessitat de superioritats entre sexes; i intel·ligent, que pugui saber 
tant de futbol o d’automòbils com els homes; descobrir un home humil, que pugui 
agradar les dones per la seva forma de ser (i òbviament també per un físic atractiu), 
sense necessitat de presumir per la seva aparença. 

Tots aquests són factors que encaminarien la marca cap a una visió de la realitat més 
present i adequada als pensaments que avui dia regnen a la societat. Una mirada 
diferent potser allunyaria part del públic a qui va dirigit el producte, però reuniria una 
altra gran part que se sentiria agraïda per un tracte igualitari.  

 

 

5. Conclusions 

5.1. Compliment dels objectius i hipòtesis  
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Un cop analitzats tots els anuncis que comprenen les campanyes publicitàries d’AXE 
realitzades durant el període de temps ja esmentat, als diferents països on s’han emès 
i per les diferents agències publicitàries que les han dut a terme, exposo els resultats i 
considero si s’han complert o no els objectius i les hipòtesis previstes.  

El primer objectiu consistia a denotar si realment s’havia produït un canvi d’ideologia 
en la marca a mesura que aquesta anava evolucionant a la par que la societat. Des del 
primer anunci televisiu emès a Espanya el 1986 fins al 2016, la línia editorial segueix un 
estil molt semblant.  

Durant els primers anys, la dona sempre és relegada al segon pla, representada per un 
personatge submís que s’arrossega per l’home cada cop que olora la seva fragància. A 
mesura que la modernitat de la societat es reflecteix també en els anuncis, les dones 
passen a guanyar el paper protagonista, però no precisament com a característica 
virtuosa.  

El masclisme pot considerar-se més subtil durant els primers anys. Els anys 80 i 90 
rebel·len anuncis on el sexisme es mostra camuflat per escenes que en aquells temps 
no eren qualificades de masclistes, ja que només mostraven una dona a qui li agradava 
l’home per la seva olor. Un cop analitzats tots els anuncis i situant-me en un temps 
present, el masclisme reflectit adquireix importància i s’interpreta d’una manera més 
severa.  

Imatges vexatòries de dones en roba interior, amb escots provocadors, gests 
passionals i rostres i posicions insinuants són les que s’apoderen de la majoria 
d’anuncis de la marca. La cosificació de la dona i la seva concepció com a mer objecte 
sexual es converteixen en la idea principal de totes les campanyes.  

D’aquesta manera, es pot concloure que el primer objectiu de l’estudi no es compleix, 
ja que els avenços socials, econòmics, laborals, culturals i tecnològics que la societat 
experimenta amb el pas dels anys no modifiquen la imatge que s’ofereix del sexe 
femení. La igualtat que les dones estan construint amb el moviment del feminisme no 
és quelcom que precisament pugui observar-se de forma clara en els seus anuncis. 

Tot i això, aquest objectiu té una excepció. Els anys 2016 i 2017 experimenten un gran 
canvi que capgira totalment amb la línia tradicional que AXE havia construït. Els 
anuncis d’aquests dos anys passen a qüestionar si la figura de l’home ha de ser la que 
sempre s’ha considerat adequada: un home masculí, viril, fort, atractiu, que mostri 
seguretat en si mateix i que la superioritat per sobre del gènere femení sigui notòria.  

Un home que no compleix amb els cànons de bellesa imposats per la societat és el 
protagonista d’un dels anuncis més reconeguts de la marca. El gener de 2016 passa a 
ser reconegut per ser un jove amb un gran nas, una característica que cap dels altres 
nois i/o homes protagonistes de la trajectòria d’AXE havia tingut. “Qui necessita el cos 
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perfecte quan té el seu nas?”. Aquest és l’eslògan que aconsegueix canviar la dinàmica 
del conglomerat.  

Amb aquest anunci s’aconsegueix tirar un pas endavant i deixar allunyada la imatge de 
l’home perfecte. Així continua la marca el 2017, primer amb un anunci el mes de març 
que qüestiona aquells que són diferents per no fer tot allò que se suposa que és 
“correcte” per al sexe masculí. Ballar en comptes de jugar a futbol, fer matemàtiques 
en comptes de no atendre en el camp dels estudis o dedicar-se a construir figures 
d’anime són motius de mofa entre els alumnes d’una escola. Més endavant, els 
alumnes de qui es burlaven destaquen per fer allò que els hi agrada i són admirats per 
tothom.  

En segon lloc, l’anunci del mes de maig revoluciona totalment la concepció de la figura 
masculina. “Què és el que està bé per als homes?” s’ha convertit en un spot que ha 
qüestionat tot allò que estava conformat per una societat que tenia els rols d’home i 
dona ben estipulats. Si està bé jugar a futbol, ser viril, vestir de color rosa o que 
t’agradin els nois són situacions que l’anunci reivindica i crida a la llibertat d’expressió.  

El break que la marca experimenta durant aquests dos anys torna als seus inicis a finals 
de 2017 i principis de 2018, quan la imatge de l’home torna a ser aquella que atrau les 
dones pel seu físic i per l’efecte del desodorant.  

És a dir, en general, els anuncis no segueixen la mateixa línia d’evolució que la societat, 
i es queden ancorats en una desigualtat de la dona i una presència superior de l’home 
fort i atractiu que aconsegueix els premis (les dones) quan ell vol i els tracta com a 
simples objectes amb fins sexuals.  

D’altra banda, els anuncis són clars responsables de les tendències que la societat 
experimenta. Tot i que se suposa que és la societat la que evoluciona i la publicitat la 
que ho reflecteix, si els anuncis mostren qualsevol tipus de discriminació, els 
espectadors poden plasmar-la de forma real en les seves vides. Anuncis com el del noi 
del nas o el qüestionament de la masculinitat han ajudat la societat a plantejar-se que 
els homes no tenen per què ser com s’ha inculcat sempre. Per tant, els anuncis 
influencien clarament la societat i es podrien considerar els titellaires que en porten 
les rendes.  

En relació a les hipòtesis, he pogut comprovar que només es compleix la hipòtesi 
número 4: la cosificació de la dona augmenta tot i l’evolució de la societat. El 
tractament del sexe femení com un objecte de plaer sexual s’ha convertit en un fet 
rutinari de la marca. Dones nues, en roba interior, amb actituds sexuals predisposades 
i únicament valorades pel seu físic són les protagonistes de pràcticament tots els 
anuncis.  



Anàlisi de la marca de desodorants, gels i fragàncies                                        Sara Martínez Agustí  
AXE des d’una perspectiva de gènere 

95 
 

En el procés de documentació previ a iniciar l’anàlisi de la marca, vaig suposar que les 
clares tendències encaminades a un sexisme decantat a favor del gènere masculí 
anirien minvant a mesura que les dècades s’aproximessin al present. Però el resultat 
no ha estat aquest. A mesura que els anys han passat, el masclisme s’ha personificat 
d’una manera encara més exagerada, deixant de banda la subtilesa que caracteritzava 
els primers spots dels anys 80 i 90. 

La hipòtesi número 1: “la marca evoluciona al mateix temps que ho fa la societat”, es 
pot relacionar amb el primer objectiu. Com ja he mencionat anteriorment, a excepció 
dels dos anys que se surten de la normalitat (2016 i 2017), Unilever aconsegueix que 
AXE es quedi paralitzat en un temps on l’home és el que rep els mèrits, és considerat el 
sexe fort i domina la dona com i quan vol. La marca no aconsegueix plasmar una 
evolució que vagi a la par amb la societat. Ja que mentre aquesta lluita per aconseguir 
la igualtat de drets i deixar de banda els masclismes que consideren la dona un ésser 
inferior, AXE continua atribuint a les dones l’adjectiu de premi de consolació.  

Les hipòtesis número 2 i 3 van relacionades: “els anuncis ja no són tan masclistes com 
ho eren abans” i la “figura de la dona deixa d’estar trepitjada per la de l’home”, fins a 
aconseguir un nivell d’igualtat equitatiu. La superioritat del gènere masculí continua 
present a cadascun dels anuncis i la igualtat entre gèneres no s’aconsegueix ni en 
l’últim any.  

 

5.2. Diferències per països  

En general, el masclisme es fa visible de la mateixa manera independentment del país 
o la ciutat. Regne Unit, Espanya, Argentina, Mèxic, Tunísia, Tailàndia, els Estats Units, 
Egipte, etc. són receptors de la mateixa classe de sexisme.  

Tot i això, hi ha països on podríem qualificar de més “subtil” la transmissió del 
missatge. El desembre de 2009 l’agència McCann protagonitza una campanya on una 
orla d’un institut de Jerusalem mostra un gran grup de noies que dirigeixen la seva 
mirada cap a un sol noi. És un dels anuncis on es pot apreciar un menor masclisme, 
tenint en compte la religió de la ciutat i del país.  

El desembre de l’any següent, Israel també és destinatari d’una de les campanyes més 
suaus. Un gran pòster amb tot de números de telèfon és una forma d’aconseguir un 
masclisme més imperceptible. Cap noia nua és necessària per mostrar com totes les 
noies ofereixen el seu número de telèfon al suposat protagonista que fa ús del 
producte.  

No succeeix el mateix amb el cas d’Egipte. El novembre de 2014 es presenta una 
campanya on el desodorant permet als homes lligar sigui quin sigui el lloc i el moment. 
Considero bastant atrevit l’intent de vendre d’aquesta manera la figura de la dona. 
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Encara que a l’Egipte predominin les religions politeistes, el conservadorisme és 
estrany que permeti anuncis com aquest.  

En el cas de Corea del Sud, on les religions de l’islam o el budisme predominen en gran 
part de la societat, em va sorprendre com una imatge sense tabús mostra un noi al llit 
cada nit amb una noia diferent. Potser esperava una campanya més tènue, tenint en 
compte la forma de ser més reservada que caracteritza els països asiàtics.  

 
5.3. Evolució 

Encara que la marca va dirigida al sector masculí, un de tots els anuncis analitzats 
produeix també un desodorant dirigit per a les dones. El febrer de 2012 tres pòsters 
llencen la campanya “New AXE Anarchy, for him + for her”.  

Per primer cop en la història d’AXE el producte es dirigeix també al sexe femení. Però 
això és un fet que no es torna a repetir en tota la seva trajectòria, i equival a una 
pèrdua d’una gran part del consumisme actual.  

En relació amb el masclisme, la dinàmica acaba essent sempre la mateixa. Home 
atractiu que agrada a dona atractiva i fa amb ella el que vol i quan vol. La figura 
femenina es degrada, s’humilia i fins i tot s’arriba a insultar, titllant-la 
d’emocionalment inestable, d’intel·ligència curta i de falta de coneixement, per 
exemple, en el futbol. 

Però aquests exemples tenen algunes excepcions. Encara que el masclisme segueix 
present, m’agradaria mencionar la campanya que va protagonitzar Hillary Clinton el 
febrer de 2008. Va ser la primera campanya on únicament apareixia una dona, sense 
necessitat d’homes exhibint els seus cossos ni l’efecte del desodorant. D’altra banda, la 
dona no necessitava anar sense roba, o amb biquini o roba interior. Simplement anava 
amb un vestit i amb un somriure. La campanya continua essent masclista, ja que el que 
reflecteix és que l’efecte d’un desodorant pot arribar a manipular o canviar ideologies 
polítiques, fins a fer que un candidat voti als seus contrincants. Però encara i així volia 
destacar-lo, per ser el primer cop que apareix una dona que no segueix els cànons de 
bellesa habituals. 

D’altra banda, les campanyes de febrer de 2013 i gener de 2014 agafen un camí 
bastant diferent de l’usual. En comptes de vendre el producte mitjançant imatges 
vexatòries, utilitzen una campanya que crea cançons romàntiques per Sant Valentí o 
una que pretén acabar amb les guerres del món. En el primer cas ni apareixen dones ni 
desodorants, al segon, tot i que les dones compten amb l’ideal de bellesa rutinari, la 
falta d’amor que el món experimenta passa a primer pla.  
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Però no és fins al gener de 2016 quan la marca realitza un gir de 360 graus. La 
campanya de “Find your magic” aconsegueix el que semblava impossible. Un 
protagonista totalment diferent dels que havien aparegut fins ara es converteix en un 
model a seguir per la resta. No consta d’un atractiu com els altres, ni és alt, ni està fort, 
ni és viril. Un nas gran és el que el fa ser diferent i destacar entre la multitud. Per 
primer cop, una característica que no compleix amb els cànons de bellesa i es fa la 
responsable de diferenciar-lo dels altres es converteix en la simbologia de la marca. 

D’igual manera passa amb els anuncis de març i maig de 2017. Protagonistes que 
destaquen per tenir habilitats que surten de la rutina o a qui els hi agraden coses que 
per regla als homes no els hi poden agradar aconsegueixen situar la marca en un 
esglaó superior. Que els homes puguin vestir de rosa, que els hi agradin els homes, que 
els hi agradi cantar, que els hi agradin les matemàtiques o que no els hi agradi el futbol 
deixen de ser característiques que un mateix hagi d’ocultar per a mostrar qui realment 
és.  

Lamentablement, el canvi que la marca adopta al llarg de 2016 i 2017 no perdura en el 
temps. Finals de 2017 i principis de 2018 tornen a situar l’home mascle, viril i poderós 
en el mercat. Una figura que aconsegueix la dona que vol per les seves habilitats, el 
seu atractiu, i és clar, per la seva olor. Un canvi que semblava estar adaptant-se a la 
societat actual retorna a un món retrògrad on encara queda molt per excavar.  
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7. ANNEXOS 
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7.1.2. Peu de pàgina número 11 del Marc Teòric 

 
7.1.2.1. Anunci de Dolce & Gabbana simulant una violació en grup: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7.1.2.2. Lancia: ¿Desde cuándo a alguien le importa si eres bella por dentro?  
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7.1.2.3. BMW: “Una família feliz necesita un padre feliz”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2.4. Perlan: “Un detergente para cada tipo de mujer” 
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7.1.3. Peu de pàgina número 16 del Marc Teòric 
 

7.1.3.1. Anunci Oreo dedicat a l’orgull gai 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3.2. Anunci Qantas dedicat a l’orgull gai 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anàlisi de la marca de desodorants, gels i fragàncies                                        Sara Martínez Agustí  
AXE des d’una perspectiva de gènere 

108 
 

7.1.4. Peu de pàgina número 20 del Marc Teòric 

Oveja Rosa. (2016). La campaña navideña de Sainbury’s incluye a dos mamás. Recuperat de 
http://ovejarosa.com/campana-navidena-sainsburys-incluye-familia-dos-mamas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.1.5. Peu de pàgina número 21 del Marc Teòric 

Oveja Rosa. (2016). Por primera vez una pareja gay en el catálogo de Leroy Merlin. Recuperat 
de http://ovejarosa.com/primera-vez-una-pareja-gay/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ovejarosa.com/campana-navidena-sainsburys-incluye-familia-dos-mamas/
http://ovejarosa.com/primera-vez-una-pareja-gay/


Anàlisi de la marca de desodorants, gels i fragàncies                                        Sara Martínez Agustí  
AXE des d’una perspectiva de gènere 

109 
 

7.2. Enllaços als anuncis analitzats 
 

• 1986: 

Andreu Fernández, Jose Antonio. (agost 2012). AXE 1986 [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=oNl5-GfRcm8 

 

• 1988:  

DiFilm. (gener 2014). Publicidad desodorante AXE 1988 [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=ziUbchMd4og 

 

• 1990: 

ARG, Kamus. (novembre 2012). Publicidad desodorante AXE 1990 [Vídeo]. Recuperat de  
https://www.youtube.com/watch?v=KFa2lIZhZSM 

 

• 1991: 

Sparmtacus. (febrer 2012). Anuncis antics: After shave AXE (1991) [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=ScUYIgrdPiA 
 

• 1992:  

DiFilm. (octubre 2014). Publicidad desodorante AXE (1992) [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=y_cgjSDwyls  

 

• 1993: 

 Mindundis. (desembre 2014). Desodorante AXE Alaska, un nuevo frescor [Vídeo]. Recuperat 
de  https://www.youtube.com/watch?v=X7xg7eFtpiQ  
 

• 1994: 

DiFilm. (març 2015). Publicidad desodorante AXE Tempest (1994) [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=kmp5XgFHAj4 

 

• 1995: 

DiFilm. (juliol 2015). Publicidad desodorante AXE (1995) [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=oUKwRWS1SQM 

https://www.youtube.com/watch?v=oNl5-GfRcm8
https://www.youtube.com/watch?v=ziUbchMd4og
https://www.youtube.com/watch?v=KFa2lIZhZSM
https://www.youtube.com/watch?v=ScUYIgrdPiA
https://www.youtube.com/watch?v=y_cgjSDwyls
https://www.youtube.com/watch?v=X7xg7eFtpiQ
https://www.youtube.com/watch?v=kmp5XgFHAj4
https://www.youtube.com/watch?v=oUKwRWS1SQM


Anàlisi de la marca de desodorants, gels i fragàncies                                        Sara Martínez Agustí  
AXE des d’una perspectiva de gènere 

110 
 

Resiste un Archivo. (abril 2015). AXE Native 1995 [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=cY5FtJvLjdc 
 

• 1996: 

Las imágenes retro. (gener 2012). Publicidad AXE 1996 [Video]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=ELFtt4rXjIg 

 

• 1997: 

DiFilm. (octubre 2014). Publicidad AXE (1997) [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=gi58COMAbEU 
 

• 1998:  

DiFilm. (setembre 2015). Publicidad desodorante AXE Hypnotic (1998) [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=Z9P9V76VKjc 

 

• 1999:  

Luiz, R. (gener 2016). Comercial desodorante AXE 1999 [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=3gzyxTxtvSA 

 

• 2000:  

VnTage. (agost 2015). O efeito AXE – Publicidade – AXE – 2000 [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=4EKCtQOuw0k 

Lusitania TV. (setembre 2013). Anuncio efeito AXE 2000 [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=TgAo9JSYZIA 
 

• 2001:  

Colección Publi. (febrer 2018). Anuncio AXE (2001), Flautista de Hamelin [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=f5oQ46_2WTc 

 

• 2002: 

Lagartuelo. (setembre 2012). Anuncio Desodorante AXE [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=zHcP8_3HQEA 

https://www.youtube.com/watch?v=cY5FtJvLjdc
https://www.youtube.com/watch?v=ELFtt4rXjIg
https://www.youtube.com/watch?v=gi58COMAbEU
https://www.youtube.com/watch?v=Z9P9V76VKjc
https://www.youtube.com/watch?v=3gzyxTxtvSA
https://www.youtube.com/watch?v=4EKCtQOuw0k
https://www.youtube.com/watch?v=TgAo9JSYZIA
https://www.youtube.com/watch?v=f5oQ46_2WTc
https://www.youtube.com/watch?v=zHcP8_3HQEA


Anàlisi de la marca de desodorants, gels i fragàncies                                        Sara Martínez Agustí  
AXE des d’una perspectiva de gènere 

111 
 

• 2003: 

Gil, Leandro. (juny 2017). Comercial Colombiano AXE 2003 [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=MYRpGWjUDtY 

DiFilm. (setembre 2015). Publicidad Desodorante AXE con Ludovico di Santo (2003) [Vídeo]. 
Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=NLSocRF8UYs  
 

• 2004: 

DiFilm. (octubre 2014). Publicidad desodorante AXE (2004) [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=AKUBplwWazo 
 

• 2005:  

G, Solavá. (febrer 2015). Comercial desodorante AXE 2005 (México) [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=fcoHKnWytao 
 

• Maig 2008:  

Ads of the World. (maig 2008). You’re Needed at the AXE Cottage [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_youre_needed_at_the_axe_cottage 
 

• Juny 2009:  

Lawisbel. (juny 2009). Comercial AXE “Si hueles a jabón de mujer, te ven como mujer” [Vídeo]. 
Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=pZoAnQsniZ8  
 

• Juliol 2010:  

Ads of the World. (juliol 2010). Rise-up girls [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_riseup_girls 
 

• Abril 2011:  

Ads of the World. (abril 2011). Jumpman [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_jumpman 
 

• Maig 2011: 

Ads of the World. (maig 2011). Multiple Girlfriends App [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_multiple_girlfriends_app 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MYRpGWjUDtY
https://www.youtube.com/watch?v=NLSocRF8UYs
https://www.youtube.com/watch?v=AKUBplwWazo
https://www.youtube.com/watch?v=fcoHKnWytao
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_youre_needed_at_the_axe_cottage
https://www.youtube.com/watch?v=pZoAnQsniZ8
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_riseup_girls
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_jumpman
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_multiple_girlfriends_app


Anàlisi de la marca de desodorants, gels i fragàncies                                        Sara Martínez Agustí  
AXE des d’una perspectiva de gènere 

112 
 

• Juny 2011:  

Ads of the World. (juny 2011). Premature Perspiration [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_premature_perspiration 
 

• Juliol 2011:  

As of the World. (juliol 2011). Beach [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_lynx_beach 
 

• Setembre 2011:  

Publicidad Sexista. (juliol 2011). Desodorante AXE Excite [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=1x3oAd1oFBs 

 

• Novembre 2011:  

Ads of the World. (juny 2012). Peephole [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_peephole 
 

• Agost 2012:  

Ads of the World. (agost 2012). Supplies [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_lynx_supplies 
 

• Novembre 2012:  

Ads of the World. (novembre 2012). Footy [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_footy 

Ads of the Word. (novembre 2012). End of thw world [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_end_of_the_world 

AXE Philippines. (octubre 2011). AXE 2012: Happy End of the World [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=5h4hSUHJ9BU  
 

• Desembre 2012: 

Ads of the World. (desembre 2012). Moring After Pillow [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_morning_after_pillow 

 

 

https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_premature_perspiration
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_lynx_beach
https://www.youtube.com/watch?v=1x3oAd1oFBs
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_peephole
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_lynx_supplies
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_footy
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_end_of_the_world
https://www.youtube.com/watch?v=5h4hSUHJ9BU
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_morning_after_pillow


Anàlisi de la marca de desodorants, gels i fragàncies                                        Sara Martínez Agustí  
AXE des d’una perspectiva de gènere 

113 
 

• Febrer 2013: 

Ads of the World. (febrer 2013). Valentine’s Day songs [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_valentines_day_songs 
 

• Juny 2013: 

Axe Angels Club. (octubre 2013). AXE blast ad – Ranbir keeps score [Vídeo]. Recuperat de  
https://www.youtube.com/watch?v=LHcCRJ_cvxA 

 

• Gener 2014:  

MPR Group. (febrer 2017). 2014 – AXE Peace – Make Love, Not War – Super Bowl ad / Anuncio 
Comercial [Vídeo]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=9VhD_IqGkvA 
 

• Abril 2014:  

Ads of the World. (abril 2014). Soulmates [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_soulmates 

Ads of the World. (maig 2014). AXE Assurance [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_axe_assurance 

 

• Juliol 2014: 

Ads of the World. (juliol 2014). La Donna [Vídeo]. Recuperat de  
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_la_donna 
 

• Novembre 2014: 

Ads of the World. (novembre 2014). The evolution of hooking up [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_the_evolution_of_hooking_up 

 

• Desembre 2014:  

Advert.ge. (desembre 2014). AXE – Hotel [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=IwnUgvPyHKE 

Woodwork Music. (desembre 2015). AXE “Knife” [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=DNTDpw_azo4 

https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_valentines_day_songs
https://www.youtube.com/watch?v=LHcCRJ_cvxA
https://www.youtube.com/watch?v=9VhD_IqGkvA
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_soulmates
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_axe_assurance
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_la_donna
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_the_evolution_of_hooking_up
https://www.youtube.com/watch?v=IwnUgvPyHKE
https://www.youtube.com/watch?v=DNTDpw_azo4


Anàlisi de la marca de desodorants, gels i fragàncies                                        Sara Martínez Agustí  
AXE des d’una perspectiva de gènere 

114 
 

Axe Canada. (març 2015). AXE White Label Body Wahs & Shampoo [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=JgtkTTIvK0w 

 

• Abril 2015:  

Ads of the World. (abril 2015). The decision [Vídeo]. Recuperat de  
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_the_decision 

 

• Octubre 2015:  

Pixel Thieves. (gener 2016). AXE Signature: boxing [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=n6FYrWqLL4w 

Aaram Shop. (maig 2015). The AXE Effect [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=rewTqGLnwQk 

 

• Gener 2016:  

Ads of the World. (gener 2016). Find your magi [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_find_your_magic 
 

• Maig 2016: 

Ads of the World. (maig 2016). Not just a pretty hairstyle [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_axe_not_just_a_pretty_hairstyle 

Ads of the World. (maig 2016). Shazam Tv-Integration [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_shazam_tvintegration 
 

• Març 2017:  

Ads of the World. (març 2017). AXE You [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_axe_you  

 

• Maig 2017:  

AXE. (maig 2017). Is it ok for guys... | AXE [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0WySfa7x5q0  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JgtkTTIvK0w
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_the_decision
https://www.youtube.com/watch?v=n6FYrWqLL4w
https://www.youtube.com/watch?v=rewTqGLnwQk
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_find_your_magic
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_axe_not_just_a_pretty_hairstyle
https://www.adsoftheworld.com/media/digital/axe_shazam_tvintegration
https://www.adsoftheworld.com/media/film/axe_axe_you
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0WySfa7x5q0


Anàlisi de la marca de desodorants, gels i fragàncies                                        Sara Martínez Agustí  
AXE des d’una perspectiva de gènere 

115 
 

• Agost 2017:  

AXE Middle East. (agost 2017). AXE White & Black: We got you covered [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=orEA46QHt4c 

Mindundis. (desembre 2017). Desodorantes AXE – Nunca sabes cómo acabará el día – Anuncio 
publicidad España spot 2017 [Vídeo]. Recuperat de  
https://www.youtube.com/watch?v=yIwQAiJEAGg 
 

• 2018:  

TV Ad Mx. (gener 2018). AXE Cuero y Cookies and leather TV ad [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=3FExiV4sELM 

Comerciales en Like México. (març 2018). Gel AXE (2018) [Vídeo]. Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=6KTtJs_dMMo 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=orEA46QHt4c
https://www.youtube.com/watch?v=yIwQAiJEAGg
https://www.youtube.com/watch?v=3FExiV4sELM
https://www.youtube.com/watch?v=6KTtJs_dMMo


Anàlisi de la marca de desodorants, gels i fragàncies                                        Sara Martínez Agustí  
AXE des d’una perspectiva de gènere 

116 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Plantilla_portada_6,0

	Títol: ANÀLISI DE L'EVOLUCIÓ PUBLICITÀRIA DE LA MARCA DE DESODORANTS, GELS I FRAGÀNCIES AXE DES D'UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE
	Autor: SARA MARTÍNEZ AGUSTÍ
	Professor tutor: LLUÍS REALES 
	Grau: PERIODISME
	Data: 01/06/2018
	Títol 2: Anàlisi de l'evolució publicitària de la marca de desodorants, gels i fragàncies AXE des d'una perspectiva de gènere
	Autor2: Sara Martínez Agustí
	Tutor 2: Lluís Reales
	Any: 2018
	Titulació 2: Periodisme
	Paraules clau Català: publicitat, evolució, estereotips, gènere, sexisme, marques, AXE
	Paraules Clau Castellà: publicidad, evolución, estereotipos, género, sexismo, marcas, AXE
	Paraules Clau Anglès: advertising, progress, stereotypes, gender, sexism, brands, AXE
	Resum català: Aquest treball consisteix en una anàlisi de les campanyes publicitàries d’AXE des d’una perspectiva de gènere, des de la seva creació el 1983 fins a dia d’avui. L’estudi dels anuncis permetrà veure si el contingut d’aquests va lligat al present que la societat experimenta en cada moment de la història. El masclisme, entès com a ideologia basada en la superioritat del sexe masculí per sobre del femení, és un moviment que encara no s’ha dissipat en totes les cultures. Aquest està present en la majoria d’anuncis i plasma molts dels estereotips associats a la dona.
	REsum castellà: Este trabajo consiste en un análisis de las campañas publicitarias de la marca AXE desde una perspectiva de género, desde su creación el 1983 hasta día de hoy. Su estudio permitirá obervar si el contenido de estos guarda relación con el presente que la sociedad experimenta en cada momento de la historia. El machismo, entendido como ideología basada en la superioridad del sexo masculino sobre el femenino, es un movimiento que sigue formando parte de distintas culturas. Este está presente en la mayoría de anuncios, y plasma muchos de sus estereotipos. 
	REsum anglès: This project consists of an analysis about the advertising of AXE’s brand from a gender perspective, since its creation in 1983 until nowadays. This research will allow us to discover if the content is related with society’s present and with every important moment of history. The man chauvinism, understood as an ideology based on the superiority of males sex over females’, is a movement that remains alive in different cultures. This is part of most ads of the treated brand, which captures perfectly lots of the stereotypes that women currently suffer. 


