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1. Introducció 

Aquest treball neix de l’observació i la curiositat que em produeix veure els estereotips i 

rols tradicionals associats a les dones, reproduïts a dia d’avui a la premsa, en dones que, 

haurien de ser lliures per escollir si els viuen i els perpetuen però que, tant si ho fan com 

si no, hauria de ser part de la seva vida privada i no hauria de tenir cap relació amb la 

seva vida política que és, òbviament, la professional.  

El treball conté dues de les meves passions: el periodisme i la política. Passions que es 

barregen amb una de les lluites que visc en primera persona; la feminista. Una lluita que 

sembla que estigui de moda, que hagi arribat a un punt àlgid però que, realment, té encara 

molta feina a fer. La desigualtat de gènere va lligada al patriarcat que, casat amb el 

capitalisme, ocupa tots els espais del nostre dia a dia i l’activitat periodística no n’és una 

excepció.  

A més, sembla que si no hi ha escàndols com les notícies sobre el canvi de look i la 

desaparició del serrell d’Anna Gabriel el tractament informatiu no viu d’una manera 

masclista. Sembla que s’hagi aconseguit, sense treballar-ho, un tractament neutre però, 

aquesta neutralitat no existeix. En casos concrets, parlem de periodisme feminista o de 

mitjans feministes però, en cap cas, es descriu un mitjà com a masclista. No existeixen? 

O ho són tots els que no es defineixen com a feministes? 

L’objectiu principal d’aquest treball és fer una aproximació al tractament que reben les 

dones polítiques a la premsa actualment. Per fer-ho d’una manera acotada he seleccionat 

La Vanguardia com a mitjà per analitzar i les figures d’Anna Gabriel i Inés Arrimadas, 

com a polítiques catalanes, durant el període 2015-2017, mitjançant tots els articles on 

apareixien cadascuna d’aquestes dues polítiques. Anna Gabriel i Inés Arrimadas han 

compartit espai polític – el Parlament de Catalunya – i espai mediàtic durant aquest 

període però entre elles hi ha diferències ideològiques, com el partit al que pertanyen i 

clares diferències com a personatges públics. La seva postura oposada, a nivell ideològic, 

ha estat un factor més, per estudiar si influeix o no en el tractament que reben a la premsa.  
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Els resultats d’aquesta anàlisi m’han permès fer un perfil d’Inés Arrimadas i Anna Gabriel 

a partir del tractament de cadascuna d’elles a La Vanguardia, durant el període estudiat i 

iniciar una immersió en l’anàlisi de mitjans, que m’ha obert les portes per seguir per 

aquest camí, en futures investigacions.  
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2. Marc teòric 

2.1. Les dones a la premsa 

El tractament de les dones a la premsa ha estat, durant tota la història, molt lligada a la 

premsa rosa o premsa del cor. Destacant, així, la vida íntima de les protagonistes, les 

seves parelles, matrimonis, ruptures, fills i embolics amorosos i familiars, en definitiva, 

se les ha relegat a la vida privada o se les ha tingut en compte com a protagonistes 

passives: parella de, mare de o germana de, tal com apunten Florencia Rovetto i Núria 

Simelio a Diferencias de género en los medios de comunicación (2012). En canvi, pel 

què fa a les dones com a protagonistes, si parlem de la premsa generalista és evident la 

poca importància que se’ls ha donat al llarg del segle XX i XXI. 

Té sentit que a principis del segle XX, quan la majoria de llocs de feina públics, que 

encapçalen les notícies: polítics, actors, esportistes, científics,... eren homes, fossin ells 

els qui protagonitzessin els diaris però, a partir de les dues guerres mundials i de la 

transició del 1978, a Espanya, les dones ja ocupaven llocs de “poder” i hi havia grups de 

dones molt actius però en la premsa no estaven presents. 

La construcció de l’ordre del discurs androcèntric, inclou uns personatges als qui no cal 

descriure ni caracteritzar, com a representació del què “ha de ser”, (Rovetto i Simelio, 

2012: 43) on l’home mereix l’atenció i la superioritat a la resta de la població. Aquesta 

superioritat implica fer mencions a allò que es considera inferior. Aquí hi trobem les 

dones que, quan són tractades individualment, apareixen diluïdes amb el concepte de 

família: mare, filla, parella, ex-parella, naixements, celebracions i casaments. 

Invisibilitzen i enquadren els seus projectes personals i reforcen els estereotips socials 

vinculats a la tradicional divisió del treball reproductiu i privat de la dona, enfront dels 

àmbits productiu i públic que s’assigna als homes. 

2.2. Les dones polítiques 

A Espanya, després del franquisme els estereotips de gènere encara estaven molt marcats 

i les figures autoritàries eren les de la policia, així que el que es prenia com a model per 

traslladar la notícia a la societat era el testimoni policial. Segons l’estudi El sexo de la 
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noticia: reflexiones sobre el género en la información y recomendaciones de estilo (2000) 

de Marta Bach, “los medios de comunicación son un termómetro del lenguaje, son 

referentes para la construcción de identidades, para la formación de nuestars 

mentalidades, crean ideología y, por lo tanto, tendrían que evitar reproduir los etereotipos 

y los prejuicios que se dan en la ciudad”.  

En el mateix estudi, Bach destaca que un dels aspectes que criden més l’atenció a l’hora 

d’analitzar les dones als mitjans és com se cita a les dones protagonistes de la informació. 

Algunes vegades se les cita amb noms i cognoms però normalment apareixen pel nom de 

pila, les inicials o apareixen com a persones anònimes. No identificar correctament és una 

falta de rigor periodístic enorme i una manera de menysprear la figura femenina, que, no 

es té en compte com una figura política dins de la normalitat. 

A més, els temes on apareixen més homes són a les seccions de política i economia, que 

per tendència dels mitjans ja se’ns presenten aquestes seccions com les més serioses dels 

diaris. Les dones polítiques són, per tant, excepcions dins de la norma “masculina” en 

l’enquadrament de l’àmbit polític. En canvi, les dones apareixen més a la secció de 

societat. Si hi ha d’haver algun expert que expliqui una notícia de ciència o tecnologia, 

àmbits poc coneguts pel gran públic, s’utilitza majoritàriament l’home per donar aquesta 

informació. La dona és relegada a l’àmbit privat també als mitjans de comunicació, amb 

l’excepció de dones que formen part de mons identificats com a masculins com ara les 

dones polítiques.  

Simelio i Rovetto a Diferencias de género en los medios de comunicación (2012) 

demostren que en un estudi de 10 anys, entre 1974 i 1984, les dones polítiques tenen una 

presència molt minoritària a la premsa generalista a Espanya, reduïda només, a Margaret 

Thatcher. I la premsa, amb aquest silenci va actuar com a fre dels canvis socials que van 

tenir lloc a Espanya durant la transició. Aquest estudi, doncs, mostra el poder de l’espiral 

del silenci dels mitjans de comunicació de l’època.  

Tot i que la societat ha canviat a dia d’avui i vivim amb lleis per a la no discriminació de 

les dones, com la coneguda Llei de la Igualtat (Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per 

a la igualtat efectiva d’homes i dones), el feminisme torna a tenir un protagonisme real i 

les dones som el 51% de la població mundial, les dones polítiques en els nostres diaris 
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generalistes encara tenen un protagonisme mínim i condicionat per la seva situació de 

dona i no pas de política, mantenint-les emmarcades en aquesta diferenciació, tal com 

apunta Erika Falk a Women for president: media bias in eight campaigns (2008). 

Segons l’estudi Gènere i comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones 

(2011) del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), les dones no són cap excepció en la 

política, representen el 24% en el conjunt dels parlaments europeus (amb els països 

nòrdics al capdavant), però, per regla general, el discurs mediàtic continua tractant-les 

com a rara avis: quan una dona assoleix un càrrec electe, el primer que se’n destaca, per 

sobre del currículum o de les capacitats, és el fet que és una dona (VVAA, 2008: 81), el 

què s’explica amb la teoria del framing o enquadrament.1  

Els mitjans s’aproximen a la notícia amb la principal idea que la política és una dona, el 

què comportarà que existeixin més possibilitats que aquests escriguin sobre idees que 

associen, tradicionalment, amb les dones. Les conseqüències poden ser diverses, per 

exemple, enquadrar les dones com a excepció de la norma política pot animar al públic a 

veure-les com a contendents inusuals i, per tant, menys viables, disminuir les oportunitats 

que la ciutadania les accepti com a potencials representants polítiques i, fins i tot, no 

votar-les (Braden, 1996; Fernández, 2010: 210). 

Un altre gran problema que afronten les dones polítiques ha estat l'escepticisme dels 

mitjans de comunicació sobre la capacitat de les dones per tenir càrrecs públics i prendre 

decisions difícils. Cindy Simon Rosenthal, a The Role of Gender in Descriptive 

Representation (1995), va escriure’n diferents exemples reals de la política 

nordamericana: “Is there something in our national mores that makes us think women are 

unable to direct the ship of state?” va demanar l’ex-senadora nord-americana Maruine 

Neuberger a la fi dels anys seixanta. “We trust them to manage a home, rear children and 

live within a budget, but not to make the laws that vitally affect the family”. Va afegir, 

assenyalant la desigualtat que patien. Un altre dels exemples que exposa Rosenthal és que 

a la dècada de 1980, es va preguntar a la candidata a la vicepresidència dels Estats Units, 

Geraldine Ferraro, si podia “prémer el botó” per detonar una explosió nuclear. Aquesta 

pregunta pot reflectir algunes preocupacions del públic general sobre una dona candidata 

                                                        
1 Vegeu l’apartat 2.5 La teoria del framing o enquadrament. Pàgina 10. 
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a un càrrec electe de gran importància, però els mitjans de comunicació comparteixen una 

bona part de la culpa d'aquestes percepcions. El prejudici es veu impulsat per un biaix 

lingüístic i per la manca de representació de dones polítiques en històries i fotos. De 

vegades és un prejudici subtil, com va observar Peggy Lamson el 1968: “there is no 

organized resistance in today’s society which keeps women out of the mainstream of 

public affairs. Perhaps it would be better if there were. The sufragettes of fifty years ago 

had sòlid doors to bater down; they joined together and became the militants. Today such 

barriers as exist are invisible and elusive”.  

2.3. El paper dels mitjans 

Els mitjans de comunicació no només informen o entretenen. També transmeten símbols, 

metàfores i representacions. Construeixen referents socials i contribueixen a la 

construcció de la identitat, com apunta Dolors Comas d’Argemir a Construyendo 

imaginarios, identidades, comunidades: el papel de los medios de comunicación (2008). 

Els mitjans són una eina per a socialitzar els ciutadans i un canal on poder projectar valors 

com la igualtat i el respecte però, si des dels propis mitjans es crea i es projecta una imatge 

de la dona en què el que es destaca són els estereotips tradicionals, la societat seguirà 

entenent i veient com a normal jutjar una dona per la seva aparença i mitjançant els rols 

tradicionals del sistema patriarcal. 

“El estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con 

carácter inmutable”. Així defineix la Real Academia de la Lengua Española2 un concepte 

que també s’accepta com un conjunt d’idees que un grup o una societat obté a partir de 

les normes o els patrons culturals prèviament establerts. L’acció d’estereotipar consisteix 

en fixar de manera permanent i d’identificar allò estereotipat com el seguiment d’un 

model preestablert, conegut i formalitzat que s’adopta d’una manera inalterable segons 

l’estudi El sexo de la noticia: reflexiones sobre el género en la información y 

recomendaciones de estilo de Marta Bach Arús i altres autors. De manera inevitable 

s’acaba creant una realitat que afecta a la nostra visió del món i a la seva comprensió, i 

                                                        
2 Definició consultada al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (RAE, en la 
seva versió en línia. Disponible a http://dle.rae.es/?id=GqSjqfE. [Consultat el 30 d’abril de 2018]. 
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seguint aquests estereotips, els mitjans de comunicació es converteixen en un reflex de 

transmissió d’aquests sense fer gaire feina per canviar la situació. 

Segons l’estudi Gènere i comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones 

(2011) editat pel CAC hi ha molts exemples del diferent tractament que els mitjans 

dispensen a homes i dones i concretament de les dones en l’àmbit de la política: s’analitza 

la forma de vestir de les dones polítiques, es fan rànquings de bellesa, se’n destaquen els 

trets físics, se’n repassa la vida privada, es recorre a les seves emocions per estereotipar-

les pejorativament (que una dona política s’emocioni s’associa al fracàs o a la feblesa, en 

canvi, que un home polític expressi en públic les seves emocions és positiu, perquè 

“l’humanitza”)... Totes aquestes pràctiques gairebé mai no s’apliquen als homes polítics. 

Pel què fa als estereotips associats al concepte “masculí” han estat valors com la 

independència, l’agressivitat, la competitivitat, la força, l’experiència, el raonament i la 

virilitat. Mentrestant, a la dona se l’ha relacionat amb conceptes com l’afectivitat, la 

dependència, la fragilitat, la preocupació pels altres, la sensibilitat, la ingenuïtat i la 

simpatia tal com apuntaven Kittilson i Fridkin a la seva obra Gender, Candidate 

Portrayals and Election Campaigns: A comparative perspective (2008) i també Núria 

Fernández, a Framing Hillary Clinton en la Prensa Española: ¿Candiadata o Mujer?. 

(2010) 

2.4. Tot es fa malament? 

La llei orgànica 3/2007 té un apartat dedicat al paper de les dones en els mitjans de 

comunicació i en aquesta s’estableix que “els mitjans de comunicació social de titularitat 

pública vetllaran per la transmissió d’una imatge igualitària, plural i no estereotipada de 

dones i homes en la societat, i promouran el coneixement i la difusió del principi 

d’igualtat entre dones i homes”.3 

Amb la llei com a suport, hi ha molts organismes que ja han decidit prendre partit pel què 

fa a la discriminació tant pel contingut com pel llenguatge i, per tant, estableixen en les 

                                                        
3 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres Butlletí Oficial 
de l'Estat, 6115, 2007, pàg. 12618. 
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seves bases unes normes per escriure correctament. Un clar exemple el trobem a l’article 

7 de la FAPE (Federación de Asociaciones de prensa Española): “ha d’abstenir-se de 

publicar, de mode despectiu o amb prejudicis, la raça, color, religió, origen social o sexe 

d’una persona, o qualsevol malaltia o discapacitat física o mental que pateixi”. De la 

mateixa manera passa amb el criteri número 12 del Codi deontològic del Col·legi de 

Periodistes de Catalunya, “No es pot discriminar cap persona a causa de la seva condició 

sexual, discapacitat física o mental, creences, origen ètnic, nacionalitat i extracció social”, 

així com en els diferents llibres d’estil dels principals mitjans de comunicació com el 

Llibre d’Estil de La Vanguardia “Cal ser especialment prudent a evitar el sexisme 

lingüístic, però sense caure en artificis com ara: els/les alumnes...”. 

2.5. La teoria del framing o enquadrament 

Núria Fernández, a Framing Hillary Clinton en la Prensa Española: ¿Candiadata o 

Mujer? (2010) afirma que en l’anàlisi de la representació de les dones polítiques, 

l’aplicació de la teoria de l’enquadrament (framing), proporciona pistes sobre els recursos 

utilitzats pels mitjans per representar a les dones polítiques. Aquesta és la teoria més 

utilitzada, en els últims anys, per parlar del tractament de les dones polítiques als mitjans 

per la majoria d’estudiosos del món de la comunicació. En línies generals, mitjançant 

l’enquadrament d’una notícia es proveeix de les pautes per ajudar als lectors a interpretar 

el món que els envolta i el seu propi lloc. En el cas dels líders i candidats polítics, els 

enquadraments estructuren la forma en què els periodistes cobreixen a homes i dones en 

la vida pública, funcionant com a etiquetes al voltant de les notícies, pel què els recursos 

adoptats per la premsa poden expressar, en gran mesura,  “les expectatives sobre el paper 

de la dona en la vida pública”  tal com afirmava Betty Houchin Winfield, al seu text The 

First Lady, political power, and the media: Who elected her anyway? (1997). 

També apunten en aquesta direcció Sádaba i Rodríguez a Propuesta de sistematización 

de la teoría del framing para el estudio y praxis de la comunicación política (2012) on 

expliquen que hi ha nombrosos matisos i aquests enquadraments arriben a tots els nivells 

de la comunicació. Entman, a Media framing biases and political power: Explaining slant 

in news of Campaign (2010) defineix l’acció d’enquadrar com a seleccionar alguns 

aspectes d’una realitat i connectar-los entre sí, en una narrativa que promogui una 

interpretació determinada. A més, el mateix Entman destaca que és important que els 
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enquadraments han de fer referència a elements d’esquemes que són identificats del 

passat. Altres autors, com Fiske i Taylor coincideixen en què aquests esquemes són 

estructures que representen el coneixement sobre un concepte i els seus atributs i les 

relacions entre aquests. Així, adapten les percepcions noves que poden aparèixer, a 

l’organització que ja existeix, utilitzant els enquadraments. D’aquesta manera, la 

ciutadania forma la seva interpretació i actitud cap a les noves informacions basant-se en 

aquests esquemes i en els estereotips, explicats anteriorment, així se simplifica la 

percepció de la realitat.   

Fernández a Framing Hillary Clinton en la Prensa Española: ¿Candiadata o Mujer? 

(2010) indaga en la naturalesa i els recursos utilitzats en els enquadres aplicats pels 

mitjans de comunicació a la candidatura de Clinton a les eleccions als Estats Units del 

2008. S’examinen les mencions al gènere dels candidats i dels seus votants, la visibilitat 

que tenen als mitjans, l’associació de les candidates amb la seva competència temàtica, 

la relació entre temes masculins i femenins, el to general de l’article, les característiques 

de personalitat, el nom que s’usa per referir-se a cadascun dels candidats, la diferència en 

els verbs utilitzats i la cobertura personal que reben, a partir de les mencions a: l’aparença, 

l’estat civil i el càrrec professional.  

Els resultats d’aquest estudi mostren que el gènere dels candidats és, encara, un fet 

diferencial entre homes i dones: un 27,3% dels articles que mencionen a Clinton 

destaquen el seu gènere, mentre que només ho fa el 3,2% dels què mencionen a Barack 

Obama.  

Pel què fa a la visibilitat, malgrat en els últims estudis realitzats el fet que una dona sigui 

vista com a inusual en un món masculí com el de la política, es tradueix en més quantitat 

de cobertura per part dels mitjans (Trimble, 2007: 974). En el cas d’Obama i Clinton, la 

cobertura és aproximadament la mateixa.  

La cobertura personal és un aspecte encara molt discriminatori; si els mitjans se centren 

en la condició de dona de la candidata, aquests presentaran una probabilitat més gran 

d’associar-la amb l’àmbit privat, ocupant més espai en descriure la seva aparença i vida 

familiar, enlloc de reflectir qüestions de més importància relacionades amb la política, el 

què pot arribar a debilitar el seu estatus de rival seriosa. 
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Les característiques de personalitat d’aquest estudi, estan extretes de les que indiquen 

Kittilson i Fidkin a Gender, Candidate Portrayals and Election Campaigns: A 

comparative perspective, l’any 2008 i Miller, Peake i Boulton en un altre estudi similar, 

l’any 2009. Les característiques es divideixen entre positives i negatives i s’agrupen les 

categories: caràcter, feina i campanya. En aquest cas, les característiques relacionades 

amb la campanya no les utilitzarem, ja que no analitzem una campanya electoral, sinó 

que ens centrarem en les relacionades amb el caràcter i amb la feina.  

Trets negatius 

- Característiques relacionades amb el caràcter: freda, polaritzant, calculadora, 

manipuladora,... 

- Característiques relacionades amb la feina: massa liberal, inexperta, inconsistent, 

incapaç,... 

- Característiques relacionades amb la campanya: atacs polítics, campanya bruta 

(no les analitzarem) 

 

Trets positius 

- Característiques relacionades amb el caràcter: 

- Masculines: intel·ligent, llesta, amb coneixements,  forta, lluitadora, 

agressiva, experta. 

- Femenines: càlida, simpàtica, encantadora, propera. 

- Característiques relacionades amb la feina: agent de canvi, inspiradora, 

emprenedora, pionera.  

- Característiques relacionades amb la campanya: viable, campanya guanyadora 

(no les analitzarem) 

Si parlem del nom, si els mitjans enquadren a les candidates com a novetat, mostrant-les 

com a no legítimes de l’àmbit polític, en operar el gènere com a determinant d’estatus 

existeixen més possibilitats que, a l’hora de ser mencionades als mitjans, aquests utilitzin 

el seu nom de pila o fins i tot un diminutiu, trivialitzant a la candidata i rebaixant el seu 

estatus de contendent seriosa. 

Quan els mitjans enquadren les dones polítiques centrant-se en el seu gènere els 

periodistes tenen més necessitat d’avaluar i interpretar la conducta i el discurs de les 
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dones. Això es tradueix en la freqüent elecció de verbs no neutres per representar el 

discurs de les dones polítiques, en detriment dels verbs neutres (Gidengil i Everitt, 2003: 

215) 

Verbs neutres: dir, afirmar, explicar,...  

Verbs no neutres (impliquen interpretació): tornar amb la mateixa cantarella, replicar 

sobre la marxa, bordar, criticar, denunciar, rebutjar, jutjar,...   
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3. Metodologia 

3.1. Objecte d’estudi 

L’objecte d’estudi en aquest treball són els articles publicats a la versió en paper i en 

català del diari La Vanguardia. L’elecció entre la versió catalana i castellana de La 

Vanguardia ha estat, gairebé aleatòria, ja que entre els articles en català i castellà no hi 

ha unes diferències rellevants per tal de fer-ne una diferenciació explícita, per tant, els 

resultats i les conclusions d’aquest estudi també servirien per als articles de la versió 

castellana. El període estudiat comença el 27 de setembre de 2015 i acaba l’1 d’octubre 

de 2017, iniciat per les eleccions autonòmiques del 2015 fins la celebració del 

referèndum. El motiu d’aquesta elecció es deu principalment a què aquesta és la capçalera 

amb més difusió a Catalunya durant tot el període, segons les dades dels resums generals 

de l’EGM.4  

Els articles seleccionats són tots aquells que citen, tracten o parlen de dues de les líders 

polítiques a Catalunya durant aquest període: Anna Gabriel (Candidatura d’Unitat 

Popular - CUP) i Inés Arrimadas (Ciutadans - C’s) Ambdues polítiques han tingut una 

figura gairebé equivalent durant tot el període i, d’altra banda, han compartit un espai 

parlamentari i mediàtic tot i que les seves tendències polítiques són molt diferenciades.  

A més, l’elecció de La Vanguardia durant aquest període m’ha servit per acotar l’objecte 

d’estudi, ja que la idea inicial: “el tractament de les dones polítiques a la premsa” era molt 

ampli i calia acotar-lo per tal d’ajustar-lo al que es demana en un Treball de Final de Grau 

a nivell d’investigació i, també, d’extensió. D’aquesta manera, deixo la porta oberta a 

seguir estudiant la representació de les dones polítiques en la premsa en futurs estudis, 

després de fer-ne una primera aproximació amb el present treball.  

                                                        
4 Informació disponible a VVAA  (2018). Resumen general de resultados EGM: abril 2017 - marzo 2018. 
Madrid: Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación. Disponible en línia a 
https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2018/04/resumegm118.pdf [Consultat el 30 d’abril de 2018]. 
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A continuació fem un breu perfil biogràfic de les dues protagonistes: Anna Gabriel i Inés 

Arrimadas. 

Anna Gabriel: És diplomada en educació social i llicenciada en dret per la Universitat 

Autònoma de Barcelona i va realitzar el màster en drets sociolaborals, també a la UAB. 

Ha estat tècnica de la Direcció General d'Atenció a la Infància de la Generalitat de 

Catalunya i dels ajuntaments de Manresa i Gironella. 

Va iniciar la militància política als 16 anys en l'àmbit local, a la Plataforma Antifeixista i 

l'Agrupament Roques Albes, està afiliada a la Confederació General del Treball i és 

membre d'Endavant i del col·lectiu Terra i Llibertat. Milita des de 2002 a la CUP. Va ser 

regidora de l'Ajuntament de Sallent entre els anys 2003 i 2011 i es va presentar amb la 

CUP a les eleccions al Parlament Europeu de 2004 com a número tres. Durant la 

legislatura 2012-2015 va treballar com a coordinadora del grup parlamentari de la CUP. 

A les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, va ser candidata de la Candidatura 

d'Unitat Popular - Crida Constituent després de ser escollida en primàries i escollida 

diputada per Barcelona. Durant la XI legislatura (2015-2017) va ser portaveu del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, així com portaveu 

de les comissions d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 

d'Afers Institucionals i d'Igualtat de les Persones.5 

Inés Arrimadas: neix a Jerez de la Frontera (Cádiz) el 1981 i viu a Barcelona. Pel què 

fa a la seva formació és llicenciada en dret i en administració i direcció d’empreses per la 

Universidad Pablo Olavide de Sevilla i ha cursat el programa internacional de gestió 

empresarial i negocis internacionals a l'escola superior de comerç Institut de Préparation 

à l'Administration et à la Gestion a Nice (França). Ha treballat com a responsable de 

qualitat i administració d'un grup d'empreses de serveis industrials en el sector 

petroquímic durant un any i mig, i com a consultora en una empresa de serveis de 

consultoria estratègica i de gestió durant més de sis anys. Va ser portaveu de l'Agrupació 

de Joves de Ciutadans (2011-2012). Membre del comitè executiu de Ciutadans - Partido 

                                                        
5 Informació extreta de la pàgina web del Parlament de Catalunya. Fitxa del diputat/da - Anna Gabriel i 
Sabaté. https://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-
fitxa/index.html?p_codi=259&p_legislatura=11 [Consultat el 2 de maig de 2018]. 
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de la Ciudadanía (Cs) des del 2011, actualment és secretària de formació i portaveu de 

l'executiva. 

Ha estat candidata de C’s a la presidència de la Generalitat de Catalunya a les eleccions 

del 2015 i del 2017 i diputada de la X i l'XI legislatures (2012-2017). Durant la XI 

legislatura va ser cap de l’oposició i portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, així 

com portaveu de comissions parlamentàries: empresa i ocupació, polítiques de lluita 

contra la desocupació, igualtat, joventut, reforma horària, investigació sobre la fallida 

d'Spanair i del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).6  

A partir d’aquest moment, en el treball Anna Gabriel i Inés Arrimadas seran citades amb 

el seu nom i cognom o només amb el cognom. 

3.2. Objectius i hipòtesis 

Aquest treball està plantejat en base a unes hipòtesis d’investigació i amb uns objectius 

concrets, que són els següents: 

1. El principal objectiu d’aquest treball és el d’analitzar el tractament de les dones 

polítiques, prenent d’exemples, Inés Arrimadas i Anna Gabriel, a La Vanguardia.  

2. El segon objectiu és descriure els enquadraments que utilitza aquest mitjà per a 

aquestes dues dones polítiques.  

3. El tercer objectiu és crear un perfil de dona política a La Vanguardia, en concret 

de les dues dones seleccionades, on quedin plasmades la representació i la visió 

que es dona d’aquestes dones en aquest mitjà de comunicació. 

Les hipòtesis d’aquest estudi són: 

1. Hi ha un tractament estereotipat de les dones polítiques en la premsa actual. 

No és una novetat veure que els mitjans reprodueixen, encara, els rols tradicionals 

de les dones; centrant-se en la seva vida privada i la seva aparença física. És una 

reproducció que no es correspon amb la conscienciació actual, en molts àmbits de 

                                                        
6 Informació extreta de la pàgina web del Parlament de Catalunya. Fitxa del diputat/da - Inés Arrimadas 
García. https://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-
fitxa/index.html?p_codi=1480&p_legislatura=12 [Consultat el 2 de maig de 2018].  
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la societat, pel què fa a la desigualtat de gènere però que, en la premsa, encara 

existeix. 

2. Les dones en un món tradicionalment masculí com és el món polític són tractades, 

encara, a la premsa com quelcom extraordinari. 

Encara que la realitat demostri que en molts espais polítics i parlamentaris la 

presència de les dones ja s’acosta al 50%; amb les llistes (electorals) cremallera, 

per exemple.  

3. A dia d’avui encara destaca més una dona política als mitjans de comunicació, en 

aquest cas a La Vanguardia, per ser dona que per la seva tasca professional, com 

a política. 

3.3. Metodologia 

Seguint la metodologia que aplica Núria Fernández al seu treball del 2010, Framing 

Hillary Clinton en la Prensa Española: ¿Candiadata o Mujer?, analitzarem els 

enquadraments que fa servir La Vanguardia per parlar d’Anna Gabriel i Inés Arrimadas. 

Fent un anàlisi del contingut, hem creat una taula per analitzar els articles: 

Taula 1. Taula d'anàlisi 

 

A partir de la Taula 1, hem analitzat tots els articles. L’hem duplicat per analitzar d’una 

banda els articles sobre Inés Arrimadas (231) i d’altra banda, els articles sobre Anna 

Gabriel (170) i així, hem classificat un total de 401 articles. Realment són 375 textos, ja 

que hi ha articles que permeten l’anàlisi per part de les dues polítiques i estan 

comptabilitzats com un de sol, malgrat apareguin dues vegades a les taules. Tots els 
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articles7 estan numerats, de manera cronològica, per tal de poder-los identificar fàcilment 

a la taula.8 

L’anàlisi dels articles ha consistit en fer un buidatge d’informació per tal d’emplenar i la 

taula de variables amb tots els articles. A les opcions de les variables que tenen una 

resposta tancada (secció, gènere periodístic, pàgina, autor, partit, titular, foto, estat civil, 

edat, família, aparença, nom, càrrec, home, és o fa) se’ls ha assignat un número o codi 

per tal de fer una taula més clara, ràpida i senzilla. Després del buidatge d’informació i 

de la confecció de la taula s’ha procedit a l’anàlisi dels seus resultats, hem pogut crear un 

perfil de cadascuna d’aquestes dues polítiques, a partir del què s’ha escrit a La 

Vanguardia, sobre elles.  

3.4. Definició de les variables 

Secció: Es classifiquen els textos segons la secció on estan del diari. Les seccions en què 

s’estructura La Vanguardia i, per tant, les que hem utilitzat són: Portada, Política 

(nacional), Internacional, Societat, Opinió, Cultura, Economia i Altres.  

Gènere (periodístic): Classificació segons el tipus de text periodístic. Els gèneres que 

hem contemplat en aquest estudi són: Reportatge, Notícia, Crònica, Editorial, Opinió, 

Entrevista i Altres.  

Pàgina: Classificació entre pàgines parells i senars. En els mitjans escrits, les pàgines 

senars capten molt més l’atenció del lector que no pas les parells, la distribució en el diari 

no és fruit de l’atzar sinó que hi ha una feina de disseny molt important al darrere. Tal 

com explica el professor Fernando Lallana “el disseny periodístic és organitzar la 

informació de manera que el lector discorri sobre ella de la manera més clara, directa i 

eficaç sense percebre que ha estat endreçada per la seva millor comprensió.” (2000: 15). 

La majoria de publicacions de premsa escrita segueixen el model òptic quadrangular, que 

s’exemplifica a la Taula 2, per aquest motiu, les pàgines senars tenen més importància a 

les publicacions de premsa escrita.  

                                                        
7 Tots els textos estan adjunts a l’Annex I. Articles analitzats de La Vanguardia. (p. 54) 
8 La taula completa de cadascuna de les polítiques (Inés Arrimadas i Anna Gabriel) està adjunta a l’Annex 
II (p. 449) i Annex III (p. 491).  
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Taula 2. Repartiment de l'atenció del lector en les pàgines d'un diari. 

B (28%) A (33%) 

C (23%) D (16%) 

 

Data: Data de publicació del text. Format numèric: dd/mm/aa. La variable “data” permet 

conèixer si la publicació d’articles augmenta o disminueix en algun període de temps 

concret.  

Autor: Gènere de l’autor del text. Es té en compte si l’article va firmat o no; si va signat 

es contempla que l’autor pugui ser dona, home o altres. Si l’article va firmat per Redacció 

o Agències és de gènere desconegut i si va signat per diversos noms que, alhora, són de 

diversos gèneres, és mixt. A més, coneixent l’autoria dels textos podrem determinar si té 

relació el tractament que es fa dels temes i de les protagonistes, amb el gènere de l’autor. 

Amb el coneixement que tenim dels periodistes de La Vanguardia com a lectors, hem fet 

una distinció binària i tradicional del seu gènere: home i dona. Basant-nos en els seus 

noms9 per escollir a quina categoria pertanyen. 

Tema de la notícia: es considera el tema general de la notícia o text. Concepte clau.  

Partit: S’observa de quin partit tracta la notícia. Les opcions són CUP (1), Ciutadans (2), 

ja que són els partits de les dues polítiques i una última opció d’Altres (3).  

Les següents variables són quantitatives, només es diferencia entre si hi és (1) o no hi és 

(2).  

Titular: si la protagonista; Anna Gabriel o Inés Arrimadas, apareix al titular. 

Estat civil: si es parla de l’estat civil de la protagonista. 

                                                        
9 A part dels noms, també s’ha fet una recerca dels seus perfils professionals a plataformes com LinkedIn 
i públics a les xarxes socials. 
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Foto: si la protagonista; Anna Gabriel o Inés Arrimadas, apareix al a fotografia. Més 

endavant, també s’han analitzat les fotografies d’alguns dels articles, per veure si estaven 

directament relacionades amb el text o si il·lustraven una altra cosa.  

Edat: si es menciona o es parla de l’edat de la política. 

Família: si es fa referència a la seva família. 

Aparença física: si es tracta l’aparença física, ja sigui al text o, implícitament a la foto.  

Gènere: si es fa referència a que és una dona. 

Home: si en el text hi apareix algun home. Ja sigui protagonitzant, liderant, 

acompanyant,... amb el rol que sigui. Amb aquesta variable podrem saber si la presència 

dels homes i les dones en aquests articles és molt diferenciada o no.  

És o fa: diferència entre la presència de les dones (Anna Gabriel o Inés Arrimadas) a les 

notícies per ser tal cosa o per haver fet quelcom. És a dir, una clara diferenciació entre 

aquelles notícies en què una de les dues polítiques hi apareix d’una manera activa (haver 

participat, dit, fet, jutjat alguna cosa) i en les que hi surt per ser algú: líder del partit, dona, 

política, etc… d’aquesta manera podrem saber si es destaca allò que les dones polítiques 

fan o bé es destaca allò que són.  

Nom: com se cita a la protagonista (Anna Gabriel o Inés Arrimadas) en el primer moment 

que apareix al text. Hem classificat entre nom de pila (1), cognom (2), nom i cognom (3) 

o altres (4). 

Finalment, les últimes variables analitzades:  

Càrrecs - com la citen: exemples dels càrrecs que citen o com es refereixen a la 

protagonista en cada text. 

Verbs i característiques: exemples dels textos on s’observen els verbs que s’utilitzen i 

les característiques que donen a les protagonistes.   
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4. Anàlisi de continguts: resultats de la recerca 

A continuació, es desglossen les variables, es divideixen per blocs i s’exposen de forma 

detallada els resultats de l’anàlisi de la mostra seleccionada. Per fer referència als articles 

hi ha els seus números amb els que han estat endreçats, cronològicament o bé se citen 

amb el codi LV, que ens indica La Vanguardia. Juntament amb la paraula article i el 

número d’article i sempre amb la pàgina del treball, entre parèntesi, on poder localitzar-

los. 

4.1. Diari 

En aquest subapartat, comentarem els resultats sobre la secció i la pàgina del diari on 

estan els articles analitzats, el gènere periodístic al que pertanyen i l’autoria d’aquests.  

De tots els articles analitzats, un total de 306 són textos que es troben en la secció de 

política, 4 a la de societat, 51 a la secció d’opinió, 5 a cultura, 1 a economia i 5 més a 

altres seccions. Cal destacar que només 4 textos apareixen en portada i d’aquests, 3 són 

sobre Anna Gabriel10 i només un sobre Inés Arrimadas (240). Veiem que la secció 

predominant és la política, clarament, seguida amb molta distància de l’opinió. En 

aquestes dues seccions serà on veurem els resultats més clars del perfil d’Anna Gabriel i 

Inés Arrimadas a La Vanguardia.  

Pel què fa al tipus de textos, trobem, entre tots els articles, trobem un 45,4% de textos que 

són cròniques (177), un total de 112 notícies, que representen el 30,8% i 66 articles 

d’opinió (un 15,3%). A més, també cal destacar dos reportatges, concretament els articles 

257, sobre les dues polítiques, Anna Gabriel i Inés Arrimadas i 365, sobre Inés Arrimadas. 

D’aquesta manera, podem veure que cap de les dues polítiques és protagonista amb 

constància de reportatges ni textos en profunditat. Sinó que apareixen als textos ordinaris, 

corrents sobre la política que els afecta i, d’altra banda, també és significatiu el més del 

15% d’articles d’opinió, per tant, veiem que hi ha certa recurrència a parlar sobre elles en 

aquest tipus d’articles.  

                                                        
10 Vegeu LV Article 74 (p. 133), 110 (p. 172) i 165 (p. 229) 
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Les cròniques i les notícies on apareixen Inés Arrimadas i Anna Gabriel són, 

majoritàriament, polítiques. Només és en 16 articles11 que estan a la secció de política i 

no són ni cròniques ni notícies polítiques. En alguns casos són entrevistes, reportatges o 

articles d’opinió dins de la pròpia secció de política. Però veiem d’aquesta manera que, 

d’entre tots els articles que hi ha a la secció de política (306), només n’hi ha 16 que no 

són crònica o notícia política o parlamentària. Per tant, només aquestes 16 surten de la 

normalitat informativa pel què fa a la forma. 

Si parlem de les pàgines no trobem uns resultats que desequilibrin la balança cap a una 

tendència concreta, sinó que hi ha un gran nombre d’articles que es troben en les pàgines 

centrals dels exemplars, de la pàgines 13 i 14, que són les que acostumen a obrir la secció 

de política, fins les pàgines 28 i 29 que són les que tanquen la secció d’opinió. Aquest fet 

és perquè la majoria de textos, com hem vist, estan en les seccions de política i opinió i 

aquestes dues seccions van seguides en els exemplars en paper de La Vanguardia. Per 

aquest motiu la majoria d’articles estan localitzats en les pàgines centrals del diari.  

En la categorització de pàgines parells i senars sí que veiem una clara diferència; de tots 

els textos, un 38,7% (145) està ubicat a una pàgina senar i un 61,3% (230) en pàgines 

parells, seguint el què explica Lallana, les pàgines senars tenen, implícitament, més 

importància en les publicacions de premsa escrita (2000: 21). Més d’un 60% dels textos 

que hem analitzat estan en pàgines parells, per tant, se’ls atorga menys importància que 

si estiguessin en pàgines imparells.  

D’altra banda, cal destacar que hi ha un total de 35 textos que estan a la pàgina que obra 

la secció de política, per tant, aquests casos, estiguin en una pàgina parell o senar, tenen 

una importància real, ja que obren la secció. Pel què fa a les pàgines més importants del 

diari, només hi ha 4 textos que apareixen en portada i 19 a la segona pàgina. Només hi ha 

un article que es troba a la pàgina 3 (Article 344), la més importants dels exemplars de la 

premsa, després de la portada. En aquest cas, no hi ha cap text localitzat a la 

contraportada. No trobem diferències destacables entre la localització dels articles sobre 

Anna Gabriel i Inés Arrimadas, podríem dir que són, en proporció, força equiparables. 

                                                        
11 Vegeu LV Article 21 (p. 77), 55 (p. 112), 72 (p. 128), 120 (p. 182) , 121 (p. 183), 179 (p. 242), 215 (p. 
280), 246 (p. 311), 249 (p. 313), 257 (p. 321), 280 (p. 345), 282 (p. 347), 292 (p. 357), 295 (p. 360), 368 
(p. 440) i 371 (p. 443). 



 23 

Només, com ja hem dit anteriorment, en el cas de textos en portada, Anna Gabriel en té 

312 i Inés Arrimadas només 1.13 

L’autoria dels textos analitzats és majoritàriament masculina. Hi ha 247 articles firmats 

per homes, 65 de la categoria desconegut (agències, redacció), 54 firmats per dones i 9 

per autors de diferents gèneres: homes i dones. D’aquesta manera, podem veure que els 

redactors de La Vanguardia que s’encarreguen de la secció de política, o com a mínim, 

els que ho fan de la CUP i de Ciutadans són, majoritàriament homes i, també, que quan 

es tracta de la secció d’opinió, hi ha encara una predominant presència d’homes. Els 

articles firmats per homes representen un 65,9% del total i els que firmen dones, només 

són el 14,4%. Per tant, aquesta masculinització de l’autoria dels textos és un senyal més 

de l’encara present dominant presència masculina en molts àmbits, entre ells el periodístic 

i, amb ella, la visió masculina i, molts cops, estereotipada d’allò que expliquen, narren o 

informen. Per tant, la figura de les dones polítiques segueix essent aliena a la majoria 

d’autors d’aquests articles, tant informatius com d’opinió, és a dir, aquests autors no 

s’identifiquen amb aquesta figura, ni en la figura de dona, ni en la de política.   

4.2. Tema i partit 

En el següent subapartat es comentaran 

els resultats sobre el tema principal o 

general dels articles i el partit que els 

protagonitza.  

Els deu temes més recurrents en els 

textos analitzats, com podem veure a la 

Figura 1 són: Parlament, que és el tema 

de 86 articles; CUP, que ho és de 54; 

Ciutadans, de 37; Inés Arrimadas (29), 

oposició (26), Puigdemont (14), 

Referèndum (14), govern espanyol (14), 

govern català (13) i Anna Gabriel (12). 

                                                        
12 Vegeu LVArticle 74 (p. 131), 110 (p. 170) i 165 (p. 227). 
13 Vegeu LVArticle 240 (p. 302). 

Figura 1. Núvol dels temes més recurrents. Elaboració pròpia 
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D’aquesta manera, podem veure que, tant Inés Arrimadas com Anna Gabriel sovint no 

són les protagonistes dels textos periodístics on apareixen, per tant, no tenen un paper 

primordial, sinó més aviat secundari o d’acompanyament. En canvi, els seus partits sí que 

són els temes principals d’un bon nombre de notícies. D’aquesta manera cal destacar que 

a les dues polítiques se les situa dins de l’àmbit polític i, més concretament, dins del món 

parlamentari català (amb els temes Parlament i govern català) però que, en molts pocs 

casos reben un tractament individual com a protagonistes.  

Pel què fa als partits, si utilitzem només els articles que protagonitzen un dels dos partits 

dels que estem analitzant, amb els codis de la CUP (1) i Ciutadans (2), els resultats estan 

molt igualats; la CUP té un 47,7% dels articles i Ciutadans un 52,3%. D’altra banda, però 

també cal tenir en compte el codi Altres (3), que inclou tota la resta de partits. Si tenim 

en compte totes les combinacions existents en els articles de la taula, els resultats són els 

següents: els articles protagonitzats per altres partits (PdeCat, ERC, PSC – PSOE i PP) 

són gairebé un 35%, els que protagonitza Ciutadans són un 20,7%, gairebé igual que els 

que protagonitza la CUP: 20,5%. En canvi els protagonitzats per Ciutadans i altres partits 

són un 15,2%, la CUP + Altres partits són un 8,8%. 

Amb aquests resultats podem observar que una gran part dels textos estan protagonitzats 

per altres partits o altres partits juntament amb la CUP i Ciutadans (si ajuntem Altres + 

Ciutadans i Altres + CUP i Altres, aconseguim un percentatge del 58,8%), això ens indica 

que la CUP i Ciutadans no solen ser els únics protagonistes de les notícies i, per tant, les 

“nostres” protagonistes tampoc. De fet, com hem vist amb els temes, Anna Gabriel i Inés 

Arrimadas són protagonistes d’aquests textos però de 41, entre les dues, d’un total de 375 

textos, el que ens indica que tenen un paper secundari o que no destaca dins d’un conjunt, 

com poden ser els partits (CUP i Ciutadans) o el seu espai polític i professional; el 

Parlament de Catalunya.  

4.3. Titular  

En aquest subapartat comentarem els resultats de la variable “Titular” veient quin 

protagonisme donen els textos analitzats a les dues dones polítiques, Anna Gabriel i Inés 

Arrimadas. Cal tenir en compte que considerem titular qualsevol de les parts d’un titular 

periodístic: avanttítol, subtítol, títol.  



 25 

Dels 375 textos, només 68 inclouen en alguna part del titular una referència literal a Anna 

Gabriel o Inés Arrimadas. En aquest cas, és important fer una distinció entre els articles 

que inclouen Inés Arrimadas al titular, un total de 47, i els que ho fan amb Anna Gabriel, 

només 21. Una diferència molt important; ja que Inés Arrimadas dobla a Anna Gabriel 

en la presència als titulars, en nombres absoluts i, si ho calculem en percentatges, tenint 

en compte els textos totals de cadascuna, la diferència és de 8 punts: Arrimadas apareix 

en els titulars d’un 20,35% dels seus articles i Gabriel ho fa en un 12,35%.  

Aquestes dades tan diferenciades ja ens deixen entreveure que el tractament d’ambdues 

polítiques no serà igual en els diferents articles d’aquest mitjà. És una primera 

demostració que Inés Arrimadas té un paper més protagonista que Anna Gabriel, malgrat 

que les dues comparteixin espai polític i les seves figures siguin fàcilment comparables a 

nivell mediàtic. 

El tractament d’aquest mitjà, doncs, no atorga la mateixa visibilitat a cadascuna 

d’aquestes dues dones si tenim en compte que a dia d’avui hi ha una part important de la 

societat espanyola que no llegeix, o llegeix molt poc, i també passa amb la premsa; el 

30% dels espanyols segons una enquesta del CIS, no llegeix mai o quasi mai diaris14 i 

quedar-se només amb els titular és una opció cada cop més recurrent entre el públic lector 

de premsa.  

4.4. Gènere 

El gènere de les dues protagonistes és l’aspecte més repetit i més destacat d’ambdues. Tal 

com Núria Fernández explica en el seu estudi Framing Hillary Clinton en la Prensa 

Española: ¿Candiadata o Mujer? (2010), “els periodistes tenen la necessitat de destacar 

una diferència a la norma (l’home), pel què en nombroses ocasions el gènere de la 

candidata -en aquest cas de les parlamentàries-, és el centre de la cobertura”. Juntament 

amb la presència d’homes en els articles, són les variables més abundants.  

                                                        
14 VVAA (8 de gener de 2015) El 35% de los españoles no lee “nunca o casi nunca”. El País. Pàg. 33. 
Disponible en línia a https://elpais.com/cultura/2015/01/08/actualidad/1420721604_628302.html 
[Consultat el 10 de maig de 2018]. 
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De fet, només hi ha quatre articles on no apareixen homes15 i en tota la resta ells, els 

homes, hi són presents i tenen un paper important. Hem intentat fer la distinció entre la 

importància dels homes en la resta d’articles però tots i cadascun dels articles deixarien 

de tenir sentit si els homes deixessin d’existir-hi, en canvi, si ho provéssim amb Inés 

Arrimadas o Anna Gabriel no passaria el mateix; sobretot quan es parla dels seus partits, 

ja que sovint, sobretot Anna Gabriel, apareix com una més del partit, sense cap tipus 

d’importància individual.  

D’altra banda, pel què fa al gènere, en tots els articles es té en compte que Anna Gabriel 

i Inés Arrimadas són dones; ja sigui pel seu nom: tant Anna com Inés són noms fàcilment 

relacionats amb dones, pels articles i adjectius que les acompanyen “la diputada”, “la 

líder”, “la cap de l’oposició”. Per tant, sempre es fa una distinció entre home i dona, el 

que diferencia una de l’altra és 

que el “diputat home” o el 

“parlamentari home” és el que se 

sobreentén, perquè els homes 

ocupen aquest espai, 

tradicionalment en canvi quan es 

parla d’una parlamentària encara 

es veu com una excepció en la 

premsa, malgrat que la realitat 

sigui una altra. 

Dins d’aquest subapartat, també comentarem la variable d’és o fa,  que ens permet saber 

si Inés Arrimadas i Anna Gabriel apareixen als articles per quelcom que han fet o per ser 

qui són; és a dir, per algun acte, activitat, intervenció política o simplement per ser dones 

polítiques. 

Dels 375 articles, en un 30% Anna Gabriel i Inés Arrimadas tenen una presència passiva 

com podem veure a la Figura 2, és a dir, no hi apareixen per res relacionat amb la seva 

activitat política, sinó per la seva figura o persona. Un percentatge força alt si tenim en 

compte que són dones polítiques i que la seva “fama” es deu a la seva tasca professional 

                                                        
15 Vegeu Article LV 105 (p.167) , 145 (p. 209), 146 (p. 209), 204 (p. 268). 

Figura 2. És o fa. Presència activa o passiva en els articles. Elaboració 
pròpia 
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al Parlament de Catalunya, que no hauria d’estar condicionada d’una manera tan 

significativa per la persona que són o per la figura en que s’han convertit. 

Exemples: 

“La mateixa família nuclear d’Anna Gabriel a Sallent respon a aquest sòlid perfil familiar 

de minaires compromesos en la lluita social”.                  

LV Article 150.16 

“M’escrivia un col·lega, bon professional, dient-me que havia llegit un tuit meu defensant 

Joan Coscubiela poc després que altres desagradables tuits havien ofès Inés Arrimadas”.                 

LV Article 370.17 

Amb aquests i d’altres exemples18, podem veure que el fet de ser dona encara fa 

protagonitzar alguns articles a les protagonistes del treball, Inés Arrimadas i Anna 

Gabriel, més enllà de les seves tasques professionals i polítiques.  

Pel què fa al gènere, també hem de parlar dels articles que ataquen o parlen d’atacs que 

han rebut aquestedues polítiques pel fet de ser dones. És a dir, atacs explícitament 

masclistes, més enllà d’expressions o maneres d’escriure dels propis periodistes. En 

aquest període 2015-2017 hi ha hagut nombrosos atacs, més d’una quinzena entre Anna 

Gabriel i Inés Arrimadas, i cal veure com s’han tractat des dels mitjans. En veiem alguns 

exemples: 

“En els últims mesos algunes polítiques, com Anna Gabriel (CUP) o vostè, han rebut 

insults i menyspreus a les xarxes socials. Masclisme? 

La política reflecteix el masclisme que hi ha en la societat, però no m’agrada generalitzar 

i no sempre que es critica una dona que està en política és per masclisme”.                 

LV Article 120.19 

                                                        
16 Vegeu p. 213. 
17 Vegeu p. 442. 
18 Altres exemples els podem trobar als següents articles: LV Article 92 (p. 154), 152 (p. 215), 365 (p. 
436). 
19 Vegeu p. 182. 
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“La dirigent de C’s, Inés Arrimadas, que estava sent entrevistada en aquell moment al 

canal 24 hores de TVE. “Arrimadas és físicament atractiva com a femella jove. 

Políticament és inconsistent”, va escriure Rodríguez, habitual tertulià en diferents 

programes de televisió”.                    

LV Article 135. 20 

“La líder de Ciutadans (Cs) a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat que denunciarà 

una usuària de Facebook que en un comentari li va desitjar “que la violessin en grup” i la 

va titllar de “porca fastigosa””.                      

LV Article 359.21 

“Les pintades amb amenaces de mort a la portaveu de la CUP, Anna Gabriel, aparegudes 

a la Universitat de València, on ahir va fer una conferència”.                 

LV Article 369.22 

Veiem, en tots aquests exemples i la resta que apareixen en aquest període que La 

Vanguardia els atorga una importància mínima, a més dels atacs que van rebre tant Inés 

Arrimadas com Anna Gabriel durant aquest període, 2015-2017 i ni tan sols apareixen a 

les pàgines del diari. Només en el cas de l’article 369 té més impacte que una notícia 

breu; de com a molt dos paràgrafs. Aquest article té una continuació en un reportatge 

sobre els atacs a les xarxes; per tant, serveix de punt de partida però tampoc és el tema 

principal de reportatge.  

Així, podem afirmar que des del mitjà no es fa ressò d’aquests atacs, malgrat siguin més 

freqüents del què semblen.   

4.5. Imatge  

Entre tots els textos analitzats, hi ha un total de 91 textos que inclouen foto on apareix 

una de les dues polítiques, Inés Arrimadas o Anna Gabriel. En alguns d’aquests textos, a 

                                                        
20 Vegeu p. 199. 
21 Vegeu p. 428. 
22 Vegeu p. 441. 
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més de la foto, també es parla de l’aparença d’una o altra, en el text. Cal destacar que hi 

ha moltes més imatges d’Inés Arrimadas (63), que no pas d’Anna Gabriel (28).  

Exemples: 

“Tampoc no s’estranyen de la seva indumentària i el seu aspecte. Sempre s’ha vestit igual, 

amb les seves samarretes, molt poques vegades l’hem vist sense serrell. No crec que ara 

canviï”.                 

LV Article 55.23 

“Una noia guapa que, suposadament, era candidata només per la seva imatge mentre que 

Rivera era qui controlava realment els fils”.            

LV Article 11.24 

Per tant, el protagonisme i la 

importància que donen les imatges 

a les peces periodístiques és un 

factor que afavoreix més a la líder 

de Ciutadans, que no pas a la 

diputada de la CUP. És un factor 

que va molt lligat a la individualitat 

d’Inés Arrimadas, que veiem en 

nombrosos articles i a la pertinença 

al grup que s’associa a Anna 

Gabriel, per tant, les fotografies 

d’Inés Arrimadas augmenten aquesta voluntat de fer-la destacar per damunt d’un tot i, en 

aquest aspecte Gabriel està més invisibilitzada. 

D’aquests textos, n’hi ha 11 on cap de les dues polítiques apareix a la notícia i només són 

presents a la fotografia, i al peu de foto d’aquests textos25, com en l’exemple de la Figura 

3. Cal destacar l’article 171, on apareix Inés Arrimadas només a la fotografia; ni tan sols 

                                                        
23 Vegeu p. 112. 
24 Vegeu p. 65.  
25 Vegeu els exemples en els articles 34 (p. 90), 74 (p. 133), 82 (p. 142), 99 (p. 161), 113 (p. 175), 119 (p. 
181), 137 (p. 201), 156 (p. 219), 158 (p. 221), 165 (p. 229), 345 (p. 415).  

Figura 3. Un dels exemples on només apareix Anna Gabriel a la 
fotografia i al peu de foto. LVArticle 82 
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se la cita al peu de foto. Aquests dotze textos són la mostra clara que les imatges 

d’aquestes dues dones serveixen als periodistes per il·lustrar realitats on elles hi són 

presents però, en canvi, no les consideren prou importants com per “parlar d’elles”, i 

d’altra banda, també, en altres casos, perquè utilitzen fotografies on apareixen aquestes 

polítiques i, en realitat, la informació periodística no té res a veure amb elles.  

D’altra banda, hi ha 52 articles que parlen sobre l’aparença física d’Inés Arrimadas o 

Anna Gabriel en el propi text, sense incloure fotografies. Ja sigui de la seva roba o de la 

seva gestualitat i trets característics. 

Exemples: 

“La seva roba, d’acord amb els plantejaments del seu partit, era discreta però a la vegada 

elegant i sexi” o el 45: “Anna Gabriel, doblement samarretista, té un estil particular: se li 

il·lumina la mirada i somriu”.                   

LV Article 28.26 

“La tendència a l’ecumenisme que es podia desprendre de la famosa abraçada de David 

Fernàndez a Artur Mas no respon amb la mirada d’Anna Gabriel”.               

LV Article 54.27 

L’aparença física d’aquestes dues polítiques és un recurs força corrent en els articles 

analitzats. Tenint en compte que en la majoria dels articles es parla d’elles com a subjectes 

polítics, hauria de ser la seva feina en aquest àmbit el què ressaltés, i no pas la seva 

vestimenta, indumentària o la seva manera de moure’s.  

Les diferències entre Anna Gabriel i Inés Arrimadas són, bàsicament de contingut, quan 

parlem de la imatge que es difon en aquests articles i imatges. La forma és la mateixa; si 

es parla de la seva aparença, es destaca en moltes imatges on tant Anna Gabriel com Inés 

Arrimadas apareixen d’una manera característica en cadascuna d’elles, que es repeteix en 

molts casos. Arrimadas acostuma a aparèixer amb una postura de seguretat, sovint 

                                                        
26 Vegeu p. 84.  
27 Vegeu p. 111.  
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acompanyant Albert Rivera o altres homes del seu partit, amb una expressió seriosa i 

vestida d’una forma molt elegant.  

En canvi, Anna Gabriel apareix amb una expressió diferent; amb el seu somriure “irònic” 

o bé, sovint amb la boca oberta, mentre parla, durant un discurs o intervenció. També cal 

destacar que Gabriel no té un paper d’acompanyant d’un home sinó que acostuma a 

aparèixer en el conjunt del partit de la CUP, com una part més d’un tot, força d’acord 

amb la ideologia del partit, reduint la individualitat i apostant pel conjunt. Gabriel 

acostuma a aparèixer amb samarretes reivindicatives, tal com vesteix sovint, en el seu 

lloc de feina al Parlament. Arrimadas té més protagonisme pel què fa a les imatges, és a 

dir, apareix en més imatges que Anna Gabriel i, a més, quan ho fa, té una presència més 

destacada (protagonitzant o acompanyant al protagonista de la imatge) que no pas 

Gabriel.  

4.6. Vida privada 

En aquest subapartat es comentaran les variables d’edat, estat civil i família, englobant-

les en un tot que és la vida privada, un factor que ha estat comunament relacionat, a la 

premsa, amb les dones. Veurem si, amb els casos d’Inés Arrimadas i Anna Gabriel es 

reprodueix aquesta relació o la seva activitat política passa per davant d’aquest factor.  

En primer lloc, cal destacar que la vida privada de les dues polítiques no té una gran 

rellevància en el conjunt d’articles analitzats. Però cal que tenir en compte que és un 

aspecte que encara és present en el tractament d’Inés Arrimadas i Anna Gabriel com a 

dones, i com a dones polítiques.  

Pel què fa a l’estat civil de les dues polítiques, només apareix en onze articles dels 375 

totals, però en aquests nou articles es relaciona aquest estat civil amb l’activitat política 

d’Arrimadas i Gabriel. 
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Exemples:  

“Anna Gabriel, amb parella estable, acostuma a treure temps per visitar diverses vegades 

al mes la seva família”.                     

LV Article 55.28 

“Després de casar-se amb Xavier Cima, la de C’s se n’ha anat de lluna de mel”.   

LV Article 201.29 

El més rellevant dels articles que parlen sobre l’estat civil de les dues polítiques és, sens 

dubte, el casament d’Inés Arrimadas, ja que hi ha un total de cinc textos (15, 189, 190, 

208 i 237), que parlen sobre aquest esdeveniment. El mitjà ha volgut donar molta 

importància a aquesta unió matrimonial, entre la líder de Ciutadans i el seu marit, Xavier 

Cima.  

L’edat de les dues polítiques apareix en una tretzena d’articles, en alguns d’ells 

simplement es parla de la data de naixement, i en d’altres es dona una connotació positiva 

al fet que siguin joves. Amb aquests exemples, que hi ha a continuació i d’altres, podem 

veure que l’edat no és un factor dels més importants, tot i que sí que es destaca en alguns 

casos.  

De manera implícita, però, l’edat va molt lligada a l’aparença física i a la imatge que es 

dona d’una persona. Per exemple, Inés Arrimadas és i ha estat la cap de l’oposició del 

Parlament de Catalunya més jove, des de la transició i això no es destaca enlloc, en canvi, 

que és la primera dona sí que és un fet que ha omplert línies de diaris i minuts 

d’informatius, perquè encara sorprèn que sigui una dona.  

Exemples: 

“Inés Arrimadas no va ballar finalment sevillanes amb els periodistes que l’han seguit en 

aquesta campanya. Una proposta que, encara que tòpica (l’ara cap de l’oposició va néixer 

a Jerez de la Frontera el 1981), va rebre amb un somriure, com també dos regals per part 

                                                        
28 Vegeu p. 112. 
29 Vegeu p. 266. 
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de la premsa: una vareta màgica i una nina Barbie”.            

LV Article 11.30 

“Inés Arrimadas. 34 anys. Nascuda a Jerez de la Frontera. Llic. En Dret. Ha treballat de 

Consultora. Segona legislatura”.                    

LV Article 13.31 

“Anna Gabriel (Sallent, 1975). És membre d’Endavant i afiliada a la CGT, a més de 

formar part de l’equip fundador del col·lectiu Terra i Llibertat. Va ser regidora a la seva 

localitat natal del 2003 al 2011 i es va presentar amb la CUP a les eleccions europees del 

2004 com a número 3”.              

LV Article 13.32 

“La dirigent de C’s, Inés Arrimadas, que estava sent entrevistada en aquell moment al 

canal 24 hores de TVE. “Arrimadas és físicament atractiva com a femella jove. 

Políticament és inconsistent”, va escriure Rodríguez, habitual tertulià en diferents 

programes de televisió”.                 

LV Article 135.33 

“La portaveu de l’executiva de Ciutadans, Inés Arrimadas, va ser reconeguda ahir com 

un dels 40 líders de menys de 40 anys pel prestigiós programa European Young Leaders 

organitzat pel centre de debat europeu Friends of Euorpe”.          

LV Article 293.34 

I pel què fa la família, hi ha un total de dinou articles que parlen de la família de les dues 

dones polítiques, Inés Arrimadas i Anna Gabriel. En els dos casos es destaquen els seus 

orígens: Sallent i l’obrerisme en el cas d’Anna Gabriel i Jerez de la Frontera pel què fa a 

Inés Arrimadas i el seu origen andalús.  

 

                                                        
30 Vegeu p. 65. 
31 Vegeu p. 68. 
32 Vegeu p. 69. 
33 Vegeu p. 199. 
34 Vegeu p. 358. 
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Exemples:  

“Inés Arrimadas no va ballar finalment sevillanes amb els periodistes que l’han seguit en 

aquesta campanya. Una proposta que, encara que tòpica (l’ara cap de l’oposició va néixer 

a Jerez de la Frontera el 1981), va rebre amb un somriure, com també dos regals per part 

de la premsa: una vareta màgica i una nina Barbie”.                 

LV Article 11.35 

“La jornada de reflexió la va passar amb la seva família, que es va traslladar des 

d’Andalusia i també des de Castella. L’agenda va ser la que van marcar, sobretot, els seus 

nebots. Andalusa atípica, gaditana continguda, pesa en el seu caràcter l’herència de 

Salamanca”.                             

LV Article 11.36 

“Inés Arrimadas, nova líder de l’oposició al Parlament català, té un nòvio 

independentista: Xavier Cima. Ell ha estat diputat per CDC i donava suport a la 

candidatura de Junts pel Sí a les eleccions autonòmiques”.           

LV Article 15.37 

“Va tenir bons mestres a casa. El seu avi matern, Artemi Sabaté, va ser un destacat 

dirigent de la CNT. Un home molt sociable, que es feia estimar, però molt tossut amb els 

seus ideals. La seva néta és un calc de l’avi”.       

LV Article 55.38 

“Tot i que jugava amb avantatge, ja es va iniciar en el món assembleari amb les lliçons 

bàsiques ja apreses a casa. La seva mare, la Maribel, va militar al PSUC. I per part del 

seu pare (fill d’un emigrant de Huelva que va treballar a les mines de Sallent) va conèixer 

de primera mà el món obrer –les condicions de feina en aquells túnels de potassa eren 

                                                        
35 Vegeu p. 65. 
36 Vegeu p. 65. 
37 Vegeu p. 71.  
38 Vegeu p. 112. 
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molt dures– i el sindicalisme”.              

LV Article 55.39 

D’aquests exemples podem extreure que com a dones i personatges públics, no només 

s’exposen elles a l’interès públic, sinó que també ho fa la seva família. D’altra banda, 

també cal destacar que, el fet que siguin dones les associa més directament amb la seva 

família, que no pas si fossin homes. Quan es parla d’un home, costa molt més explicar la 

seva vida privada, ja que la vida professional és el que acostuma a destacar i, en el cas de 

les dones, aquesta separació no està tan clara perquè, fins fa uns anys, les úniques dones 

que apareixien a la premsa ho feien com a “dona de”, “filla de”, “mare de”, i no per qui 

eren elles. D’aquesta manera, és més habitual que el lligam familiar estigui més exposat 

en el cas de les dones.  

4.7. Citació  

En aquest subapartat es 

comentarà la variable del nom 

que s’utilitza en els articles per 

referir-se a Inés Arrimadas i 

Anna Gabriel. En aquesta 

variable s’ha analitzat cada cop 

que se citava o s’anomenava a les 

dues polítiques en els articles 

però els codis utilitzats han estat 

per deixar constància de la primera 

vegada que es feia referència a elles en cadascun dels articles.  

En primer lloc, el mode “nom + cognom” és la fórmula més utilitzada en els articles 

analitzats, com podem veure a la Figura 4. Parlar de Gabriel i Arrimadas és gairebé 

sinònim de citar el nom i el cognom de les polítiques, ja que trobem 345 articles que ho 

fan d’aquesta manera. Cal tenir en compte que, d’aquests 345, n’hi ha alguns que també 

utilitzen la fórmula de citar només el cognom d’aquestes polítiques, sobretot en la crònica 

                                                        
39 Vegeu p. 112.  

Figura 4. Gràfic amb percentatges de la citació. Elaboració pròpia 
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política, quan Anna Gabriel o Inés Arrimadas apareix més d’un cop, ja que així els 

redactors poden citar-les de maneres diferents, d’una manera senzilla i que tothom entén. 

Majoritàriament, però, la fórmula nom + cognom és la primera, d’aquesta manera el 

públic lector pot reconèixer fàcilment a qui s’està referint el periodista, en canvi, si només 

es parla del cognom, pot causar confusions o lectors que no reconeguin de qui s’està 

parlant.  

En segon lloc, els articles que comencen citant les polítiques amb el seu cognom, 

directament, sense nomenar el seu nom. D’aquests articles podem contar-ne fins a 29. No 

és un nombre gaire alt però coincideix amb la necessitat de donar, al lector, un 

reconeixement fàcil i senzill sobre qui estem parlant. Amb només el cognom, malgrat 

Arrimadas i Gabriel siguin personatges coneguts, pot portar a errors o a lectors que no 

sàpiguen a qui s’està fent referència. Amb la fórmula “nom + cognom”, aquest 

reconeixement és automàtic.  

En tercer lloc, cal parlar del codi “altres” que apareix només en sis articles; i cadascun 

d’ells fan referència a Anna Gabriel o Inés Arrimadas de maneres diferents que no són ni 

anomenant-les pel seu nom, pel seu cognom o pel nom i cognom. En primer lloc, l’article 

9 fa referència a Anna Gabriel directament amb el lloc que ocupava en el partit, en aquell 

moment: “la número dos dels cupaires”, a l’article 1640, ho fa d’una manera semblant, 

però en aquest cas s’hi refereix per “la número dos de Barcelona” 

Finalment, cal destacar que només hi ha un text on es parla d’una de les dues protagonistes 

amb el seu nom de pila. Ho fa Jordi Basté, en un article d’opinió41: “L’Anna va venir 

(com avui a la ràdio) sola, sense ningú del partit, sense ningú encarregat de premsa”. És 

l’únic article que cita així a una de les dues polítiques i demostra certa informalitat i fins 

i tot confiança per part de l’autor. Com que és un article d’opinió, es pot entendre com 

una decisió personal de l’autor del text que ens sorprendria molt més si fos en un text 

informatiu, ja que no és gens habitual trobar un text informatiu (notícia, crònica, 

reportatge,...), que citi una figura política només amb el nom de pila. De fet, podria 

                                                        
40 Vegeu LV Article 16 (p. 71). 
41 Vegeu LV Article 20 (p. 75). 
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interpretar-se com una manera massa informal i poc protocol·lària, fins i tot, ratllant la 

falta de respecte.  

Amb aquestes dades, podem afirmar que les dues protagonistes necessiten, durant tot el 

període una identificació constant; és a dir, la seva citació ha de ser clara per a què el 

públic pugui reconèixer fàcilment sobre qui s’està parlant. Així, podem afirmar que 

malgrat estiguin presents molt sovint en la crònica i notícia política (290 articles), sobretot 

parlamentària, cal que en gairebé tots aquests articles es faci referència al seu nom i al 

seu cognom; ens indica que no hi ha faltes de respecte, que trobaríem si es cités les 

polítiques només pel seu nom de pila, o amb sobrenoms que substituïssin el nom. Això 

ens faria pensar en un excés de confiança o associaríem aquest tractament amb el que 

s’acostuma a fer, als mitjans, amb la gent anònima, però no pas amb personatges públics. 

Veurem que sí que s’utilitzen sobrenoms però ho fan per acompanyar el nom o el càrrec, 

per tant, els analitzarem en l’apartat; 4.8. Càrrec.42 També ens indica que hi ha un mètode 

clar d’identificació i que el públic lector sàpiga de qui s’està parlant, perquè ambdós 

personatges necessiten d’aquesta identificació per evitar confusions o que no se sàpiga a 

qui se cita.  

4.8. Càrrec 

Pel què fa a la variable “càrrec”, hem analitzat si apareix o no al text i de quin dels càrrecs 

de cadascuna de les polítiques es fa referència. En primer lloc, pel què fa a la presència o 

no del càrrec en els textos, n’hi ha 286 on sí que apareix algun dels càrrecs i fins a 89 on 

no apareix cap càrrec d’Inés Arrimadas ni Anna Gabriel. Aquesta dada ens mostra que en 

tots aquests articles on no se cita el càrrec, no és important la seva figura. Tot i això, la 

majoria d’aquests articles són aquells on Anna Gabriel o Inés Arrimadas apareixen d’una 

manera passiva; és a dir, només hi apareix la seva imatge o bé no estan fent cap tipus 

d’acció. Tal com veiem a la Taula 3, els càrrecs que més es repeteixen són líder i cap de 

l’oposició per a Inés Arrimadas i cupaire i diputada per a Anna Gabriel.  

                                                        
42 Vegeu p. 37. 
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Taula 3. Càrrecs més repetits. Elaboració pròpia 

Inés Arrimadas Líder de C’s, Líder de Ciutadans, Cap de l’oposició, Líder de l’oposició, 

Candidata (només als primers articles, abans que es formés govern). 

Anna Gabriel Cupaire, Diputada de la CUP, Diputada, Número dos. 

 

Veiem, amb els càrrecs que apareixen a la taula que, en el cas d’Inés Arrimadas, es fa una 

categorització que la individualitza davant del conjunt de diputats i diputades i la situa en 

una posició de poder, en canvi, en el cas d’Anna Gabriel, es busca distingir-la com a 

membre del seu partit, no pas com a líder. De fet, amb els càrrecs que es destaquen de 

Gabriel, es busca més aviat la identificació i semblança amb altres diputats que no pas la 

diferència.  

4.9. Característiques i verbs 

Per parlar de les característiques atribuïdes a cadascuna de les polítiques, utilitzarem la 

Taula 4, amb alguns exemples dels articles analitzats i les comentarem a partir d’aquesta. 

En aquesta taula hi ha una mostra de les característiques i trets que apareixen repetits en 

més d’un article: 

Taula 4. Classificació de les característiques de les dues polítiques. Elaboració pròpia 

 Característiques positives Característiques negatives 

Inés Arrimadas Preparada, observadora, segura, 

bona comunicadora, guapa 

Tova, estirada, massa clàssica, poc 

creïble,  

Anna Gabriel Amb les idees clares, conscient, 

atractiva, segura, creïble, 

comunicativa 

Irònica, dura, lletja (en dos articles 

d’opinió) 
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D’altra banda, trobem algunes característiques que poden ser positives o negatives, 

segons qui les interpreti. Per exemple: amb esperit revolucionari, en el cas d’Anna Gabriel 

o tímida en el cas d’Inés Arrimadas.  

Entre aquestes característiques, tant en les negatives com en les positives, hi ha 

característiques que tenen a veure amb el caràcter i d’altres amb la feina. També hi ha 

característiques sobre la seva aparença física; el què ens demostra que, com a dones, estan 

jutjades per la seva imatge, d’una manera molt més dura que els homes. 

Pel què fa als adjectius relacionats amb el seu caràcter; d’Inés Arrimadas es destaca que 

és observadora i segura com a trets positius i estirada com a negatiu. En el cas d’Anna 

Gabriel, conscient i amb les idees clares com a trets destacables positius i dura com a 

negatiu. Cal destacar que aquestes característiques s’aprofiten per relacionar-les amb la 

seva feina com a polítiques; tant les negatives com les positives. Amb aquesta 

“estratègia”, s’aprofita per jutjar-les per la seva manera de ser i no per allò que estan fent 

com a polítiques.  

D’altra banda, pel què fa als trets relacionats amb la feina, es destaca que Inés Arrimadas 

és bona comunicadora i està preparada com a positius i que és tova i poc creïble, com a 

negatius. En aquest cas, bona comunicadora i poc creïble poden ser contraposats, per tant, 

no queda clar una sola visió del mitjà. Pel què fa a Gabriel, es destaca com a positiu que 

és comunicativa i creïble, en contraposició al tret poc creïble d’Inés Arrimadas, i com a 

negatiu, que és irònica; un tret que podríem considerar positiu però que, segons la visió 

del diari, la ironia d’Anna Gabriel està present massa sovint en la seva activitat política.  

Veiem, doncs, que els trets que més defineixen les dues polítiques són, sobretot, els de 

caràcter, més que els de la feina; apareixen més sovint i en textos de tipus diferents; des 

de cròniques fins a articles d’opinió, passant també per les entrevistes. Per tant, tal com 

ja hem comentat, se les jutja com a dones, per la seva manera de fer, i no pas com a 

polítiques, per allò que fan ni per com ho fan.  

Malgrat que cadascuna d’elles tingui unes característiques molt concretes i molt diferents 

entre elles, el tractament és semblant. Quan es destaca la seva figura, per sobre del 

conjunt, allò que forma part de la seva manera de ser i no pas de fer o de funcionar és el 
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que acaba definint-les millor. Cal tenir clar que, en tots dos casos, es destaquen més les 

característiques físiques i d’aparença43 que no pas les de caràcter o les relacionades amb 

la feina.  

Pel què fa als verbs, com ja hem explicat anteriorment, classifiquem els verbs segons 

l’estudi de Núria Fernández (2010), on fa una distinció entre verbs neutres, que no 

comporten interpretació i verbs que comporten interpretació per part de qui els usa, per 

tant, per part dels periodistes, com veiem en la Taula 5. D’aquesta manera, hem dividit 

els verbs més repetits en els articles seleccionats, en aquestes categories, per poder-los 

analitzar. En la següent taula veiem alguns exemples: 

Taula 5. Classificació dels verbs. Elaboració pròpia 

Verbs neutres Verbs no neutres 

Ser 

Estar 

Dir 

Afirmar 

Explicar 

Mostrar 

 

Denunciar 

Lamentar 

Celebrar 

Defensar 

Censurar 

Proposar 

Criticar 

Exigir 

 

Els verbs més recurrents són, per sobre de tots, “ser”, “estar” i “dir”. Aquests tres verbs, 

que tenen una connotació neutral i que s’usen amb molta freqüència ens mostren, altre 

cop, la importància de l’acció (en el cas de “dir”) i la inacció (els verbs “ser” i “estar”) de 

les dues dones polítiques. En aquest cas, veiem gairebé un paral·lelisme entre la 

importància d’aquests tres verbs; ja que s’usen amb una freqüència gairebé idèntica en 

relació amb les dues polítiques, Anna Gabriel i Inés Arrimadas. 

                                                        
43 Vegeu l’apartat 4.5 Imatge. P. 28 
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Deixant de banda aquests tres 

verbs, els següents més usats són 

“demanar”, “recordar”, 

“explicar”, “assegurar”, 

“declarar”, “podem” (del verb 

poder), com veiem a la Figura 5. 

En aquest cas, tots són verbs 

interpretatius excepte explicar i 

tots ells són verbs que impliquen 

una acció relacionada amb les 

funcions de les activitats 

polítiques. Amb aquesta 

freqüència tan elevada, sense 

entrar a fer un anàlisi 

excessivament detallat, podem 

veure que quan els mitjans enquadren les dones polítiques centrant-se en el seu gènere, 

per tant, destacant que són dones, “els periodistes tenen una necessitat més gran d’avaluar 

i interpretar la conducta i el discurs de les dones. Això es tradueix en la freqüent elecció 

de verbs no neutres per representar el discurs de les dones polítiques, en detriment de l’ús 

de verbs neutres” (Gidengil & Everitt, 2003: 215). 

  

Figura 5. Núvol dels verbs més recurrents. Elaboració pròpia 
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5. Perfils 

Com a complement del comentari dels resultats de les taules, per completar el treball he 

creat el perfil de cadascuna de les polítiques, en base a tot allò que s’ha dit sobre elles a 

La Vanguardia durant aquest període 2015-2017. Són dos perfils orientatius i 

esquemàtics però poden servir per plantejar, el tractament d’aquestes i d’altres polítiques 

i si és aquest el perfil que el mitjà vol transmetre d’elles.  

Els dos perfils estan fets a partir de les expressions, verbs i característiques que se’ls han 

assignat a cadascuna d’aquestes dues dones polítiques durant tot aquest temps analitzat. 

Les fotografies escollides també són representatives de les que apareixen en el període 

analitzat. 

5.1. Inés Arrimadas 

Inés Arrimadas, líder de Ciutadans a Catalunya i cap de 

l’oposició al Parlament. És una de les polítiques més 

valorades pels seus votants, malgrat dins del propi partit 

tingui adversaris.  És una de les persones de confiança 

d’Albert Rivera, a qui sovint acompanya. Té un marit 

independentista. És de Jerez de la Frontera i no és només 

“una noia guapa”44, però de la seva aparença física sí que 

se’n destaca la seva bellesa. Ha anat guanyant 

protagonisme des del 2015 i s’ha convertit en una dona 

política molt coneguda, per la seva posició al Parlament. 

De la seva activitat política, se’n destaca “l’alta capacitat 

discursiva, naturalitat, contundència, llenguatge net – 

sense arrossegar paraules ni utilitzar falques –, d’altra banda, també que la part gestual – 

especialment les mans – és bastant tancada, la qual cosa revela una actitud encotillada”.45 

                                                        
44 Vegeu LV Article 11 (p. 65). 
45 Vegeu LV Article 257 (p. 321). 

Figura 6. Inés Arrimadas. Font: LV Article 215. 
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Pel què fa als verbs, en el cas d’Inés Arrimadas, segons La Vanguardia acostuma a 

“criticar”, “demanar” i “exigir” al govern català i també a l’espanyol quan actua des de 

la seva posició de portaveu nacional de Ciutadans. De les seves intervencions al 

Parlament, a les rodes de premsa i declaracions, n’acostumen a aparèixer fragments molt 

breus, clars i concisos.  

La fotografia d’Inés Arrimadas, la Figura 646, és una fotografia de la líder de Ciutadans 

posant per a un fotògraf. Ella sola, amb un posat seriós però alhora amable.  

5.2. Anna Gabriel 

Anna Gabriel, número dos de la CUP en les eleccions del 27 de setembre de 2015 però 

amb cert protagonisme des de l’inici de la legislatura. Encara va guanyar-ne més quan 

Antonio Baños va renunciar al seu escó i va passar a ser ella qui encapçalava la formació. 

Malgrat el seu lloc de líder – paraula que mai s’associa a Gabriel a La Vanguardia – Anna 

Gabriel ha format part, 

segons el tractament 

d’aquest mitjà, del conjunt 

dels 10 diputats i diputades 

de la CUP però no ha tingut 

un paper rellevant ni un 

protagonisme destacable.  

De la seva manera de fer, 

se’n destaca les “seves altes 

capacitats discursives”. “Hi 

ha una contradicció entre la seva estètica, la seva forma de vestir, i la manera de parlar. 

Físicament sembla rude, en canvi s’expressa amb dolçor”.47 El seu somriure protagonitza 

articles, juntament amb el seu serrell i les seves samarretes i la seva voluntat de criar fills 

en tribu també és dels trets més característics de Gabriel.  

                                                        
46 Vegeu Figura 6 p. 42. 
47 Vegeu LV Article 257 (p. 321). 

Figura 7. Anna Gabriel a LVArticle 168 
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Pel què fa als verbs, els que més s’usen per introduir les cites d’Anna Gabriel són 

“assenyalar”, “assegurar” i “defensar”, normalment referint-se al govern català i als 

partits espanyols, en el primer cas i a les propostes del seu partit, en els altres casos.  

La fotografia d’Anna Gabriel, la Figura 7, és una fotografia on hi apareixen quatre 

diputats de la CUP: Joan Garriga, Benet Salellas, Mireia Vehí i la pròpia Anna Gabriel. 

Apareixen caminant entre els escons del Parlament de Catalunya. No és una fotografia 

buscada pels protagonistes, sinó que relata un moment corrent en el seu lloc de feina, 

sense que siguin protagonistes de cap acte o activitat important o explícitament  política 

com pot ser un míting o un discurs al faristol. D’aquesta manera veiem Anna Gabriel i la 

resta de diputats de la CUP al Parlament però no com a protagonistes, i aquesta sembla 

ser la manera com La Vanguardia dibuixa a Gabriel durant aquest període.   
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6. Conclusions 

A continuació exposarem de manera esquemàtica les principals conclusions a les quals 

hem arribat a partir del nostre treball. D’aquesta manera, amb aquestes conclusions 

veurem els resultats de la nostra investigació i descriurem quin és el tractament de les 

dones polítiques: Inés Arrimadas i Anna Gabriel a La Vanguardia entre el 27 de setembre 

de 2015 i l’1 d’octubre de 2017, un període de dos anys triat perquè ambdues polítiques 

Anna Gabriel (Candidatura d’Unitat Popular - CUP) i Inés Arrimadas (Ciutadans - C’s) 

han tingut una figura gairebé equivalent durant tot el període, han compartit un espai 

parlamentari i mediàtic però les seves tendències polítiques i els seus perfils com a 

personatges públics són molt diferenciats. 

També farem un resum dels aspectes més rellevants de la investigació després d’haver 

analitzat tots els articles de l’objecte d’estudi i havent recollit tota la informació per veure 

el tractament que reben aquestes dues dones polítiques, tal com ens plantejàvem en el 

primer objectiu del treball: analitzar el tractament d’aquestes dues dones polítiques a La 

Vanguardia. 

En primer lloc, cal parlar del gènere. És la variable més significativa, ja que, Anna Gabriel 

i Inés Arrimadas són identificades per ser dones abans que per ser diputades o per ser 

d’un partit o un altre. Aquest fet, comprovat amb l’anàlisi dels articles, ens demostra que 

a dia d’avui ser una dona o un home és encara la diferència més important pel què fa al 

tractament que La Vanguardia dona a l’àmbit polític, en el període de temps estudiat. Cal 

destacar, en relació amb el gènere, que l’autoria dels articles és masculina, com ja s’ha 

comentat a l’apartat de resultats, en més del 65% del total dels textos. Això ens sembla 

que condiciona la visió de tot el que s’està explicant i de la visió que es té de les dones, 

en aquest cas d’Inés Arrimadas i Anna Gabriel, veient-les voluntària o involuntàriament, 

com quelcom aliè a l’autor. El fet que les dones polítiques siguin, en primer lloc, 

diferenciades per ser dones és el que apuntàvem en la tercera hipòtesi del treball48 i 

que, amb la investigació, queda comprovada.  

                                                        
48 Vegeu apartat 3.2 Objectius i hipòtesis. p. 16. 
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Pel què fa als textos analitzats, cal tenir en compte que més del 80% són textos que estan 

dins de la secció de política i, aquests, majoritàriament són cròniques i notícies, el que 

ens indica que tant Inés Arrimadas com Anna Gabriel apareixen en textos periodístics 

ordinaris i, en què, ni una ni l’altra té un paper protagonista en la majoria d’aquests textos 

ni protagonitzen textos en més profunditat o exclusivament essent protagonistes de la 

informació ni de l’opinió. Per tant, veiem que Gabriel i Arrimadas apareixen en una 

quantitat considerable d’articles, els 375 totals, però el seu paper és secundari en aquests 

articles, és a dir, no els protagonitzen ni apareixen en una posició rellevant, sinó que 

formen part d’un conjunt, com és, sobretot el Parlament, que és el tema més recurrent (86 

articles), o els seus partits (CUP i C’s). Per tant, malgrat que apareixen en gairebé 400 

articles no en protagonitzen ni 50, entre les dues, d’aquesta manera veiem que estan 

presents en l’agenda de l’actualitat política però tot i tenir un paper rellevant al Parlament, 

la seva figura no destaca en el tractament que hi fan en aquest mitjà.  

Cal tenir en compte que en el període estudiat només hi ha 4 casos en què les polítiques 

apareixen a la portada; 3 cops Anna Gabriel i només 1 Inés Arrimadas. Això demostra 

que els articles on apareixen no són temes de portada, per tant no tenen una gran 

importància o rellevància per al diari, o bé sí que ho són però elles no els protagonitzen 

i, per això, elles no hi apareixen. També passa amb les fotografies; de tots els textos 

analitzats n’hi ha 91 on Anna Gabriel o Inés Arrimadas apareixen a la fotografia; el què 

suposa menys del 25% i torna a donar suport a la idea que ni Anna Gabriel ni Inés 

Arrimadas tenen una importància destacada a La Vanguardia, per tant, podem afirmar 

que hi ha una certa invisibilització i silenci d’aquestes dones polítiques en aquest mitjà, 

aquesta afirmació hauria de substituir la segona hipòtesi, que pretenia demostrar que les 

dones polítiques són tractades com a quelcom extraordinari a la premsa. Amb aquest 

treball hem pogut veure que més que com a extraordinàries, directament hi ha un 

tractament minimitzat d’aquestes dues dones polítiques i on els homes segueixen essent 

els protagonistes de la vida política.   

Pel què fa a les fotografies i a la imatge que es dona d’aquestes dues dones polítiques, 

trobem vàries diferències entre elles: Anna Gabriel té un paper molt més secundari que 

Inés Arrimadas, ja que Gabriel acostuma a aparèixer a les fotografies amb altres diputats 

i diputades de la CUP i, sovint, en fotografies no planificades – en un ple o enmig d’un 

discurs, per exemple. En canvi, Arrimadas té un paper molt més protagonista a nivell 
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individual, - acostuma a aparèixer seriosa i elegant i molt sovint amb fotografies 

buscades. D’altres vegades, també apareix com a acompanyant d’Albert Rivera o d’altres 

homes del seu partit. Aquest acompanyament va molt relacionat amb la dada de la 

presència d’homes als articles, no només a les fotografies. Pel què fa a la totalitat dels 

375 articles, només n’hi ha quatre on no aparegui cap home, el què ens demostra que el 

tractament polític a la premsa és un espai molt masculinitzat encara, i més si tenim en 

compte que gairebé el 40% de les diputades al Parlament entre 2015 i 2017 eren dones. 

Les diferències entre elles que marquen l’enquadrament que el mitjà difon de cadascuna 

d’elles, també es troben en el nombre de fotografies i titulars. Arrimadas apareix en 

gairebé el doble de fotografies i de titulars que Anna Gabriel, el què denota un tractament 

significatiu per a cadascuna d’elles; donant un protagonisme diferent a cadascuna i 

enquadrant-les en una individualitat o en un conjunt a cadascuna. En els casos estudiats, 

Inés Arrimadas i Anna Gabriel, cal posar èmfasi al tractament de la seva vida privada. 

Malgrat que no té una gran rellevància pel què fa a la quantitat d’articles on es tracta 

aquest àmbit, és un aspecte molt significatiu com a dones polítiques. Es parla del seu estat 

civil, de la seva edat i de la seva família en més 35 textos; i d’aquests n’hi ha cinc que 

parlen del casament d’Inés Arrimadas. Un nombre molt alt per informar del casament 

d’una diputada, ja que, la seva unió matrimonial no hauria d’afectar la seva vida 

professional. 

En el cas d’Anna Gabriel, hi ha quatre articles que parlen sobre les seves declaracions de 

voler tenir els fills “en comunitat o en tribu”. Una decisió totalment personal i de la seva 

vida privada, que va tenir molt ressò a la premsa, tant a nivell informatiu com d’opinió. 

Se les associa, també, a uns orígens concrets i es descriu la seva família, el què ens 

demostra que no hi ha una clara separació entre la vida privada i la vida política o 

professional. Veiem que des del mitjà es relaciona la vida privada d’aquestes dues dones 

amb la seva vida pública – la professional i la política – mostrant així, un clar rol de “dona 

tradicional”, on l’àmbit privat està destinat a la dona i, per tant, cal remarcar que, per molt 

que estiguin treballant en política, per tant en l’àmbit públic, segueixen exercint amb els 

seus rols predeterminats com a dones.  

Concretament, en els textos d’opinió és on trobem més estereotips i rols tradicionals com 

ara els cànons de bellesa: noia guapa, lletja, el què ens demostra que els autors dels articles 

d’opinió valoren i jutgen aquestes dues dones pel seu aspecte físic.  
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Pel què fa a l’ús del llenguatge, el podem relacionar amb l’ús de les fotografies. Els 

càrrecs que s’associen a cadascuna de les dues polítiques té molt a veure amb les imatges. 

Inés Arrimadas rep un tractament més individualitzat, remarcant la seva figura com a 

líder del partit i cap de l’oposició al Parlament, en canvi, d’Anna Gabriel es diu que és 

diputada de la CUP, número dos, cupaire,... incloent-la en el conjunt del seu partit i de 

diputats del Parlament.  

Un dels aspectes més importants de l’ús del llenguatge són les característiques que 

s’atribueixen a cadascuna d’aquestes dues dones polítiques i que té molt a veure amb els 

enquadraments que utilitza el mitjà per a aquestes dones polítiques i que ens ha permès 

fer el perfil de cadascuna d’elles, amb l’enquadrament que difon el mitjà. En primer lloc, 

val a dir que en ambdós casos s’aprofiten les característiques de caràcter, que són molt 

diferents entre elles, per relacionar-les amb la seva feina. Així, s’acaba jutjant per allò 

que són i no pel que fan com a polítiques. Alguns exemples destacats d’aquestes 

característiques relacionades amb el caràcter són, per part d’Anna Gabriel: que té les idees 

clares i que és molt dura; d’Inés Arrimadas es diu que és observadora i estirada. Aquests 

són alguns dels exemples de les característiques que s’atribueixen a Arrimadas i a Gabriel 

però cal tenir en compte que tant una com l’altra també són associades a característiques 

sobre la seva aparença física. De fet, d’Inés Arrimadas es diu que és guapa i d’Anna 

Gabriel que és lletja. Dos antònims que, malgrat que no tenen res a veure amb la tasca 

política d’aquestes dues parlamentàries, mostren el judici que, des d’aquest mitjà, es 

difon, d’elles dues.   

Com a idea general, a partir de les conclusions d’aquest treball d’investigació podem 

afirmar que el tractament d’Inés Arrimadas i Anna Gabriel a La Vanguardia és un 

tractament que provoca una modulació en la imatge que el mitjà difon d’elles i les 

converteix en personatges secundaris de la informació i que encara arrossega rols i 

estereotips marcats, tradicionalment per a les dones. Arrimadas i Gabriel reben un 

tractament diferenciat en alguns aspectes rellevants, de tots els analitzats; com ara el 

protagonisme que té cadascuna, amb què se les associa, els enquadraments on 

s’emmarquen i o el perfil que n’extraiem de cadascuna. Aquests perfils esquemàtics de 

les dues polítiques són el resultat de l’assoliment del tercer objectiu d’aquest treball, que 

proposava fer un perfil on quedessin plasmades la representació i la visió que el mitjà 

dona d’aquestes dues dones polítiques.  
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Més enllà de les conclusions extretes de tota la investigació, aquest estudi m’ha permès 

iniciar-me en l’anàlisi de mitjans, d’una manera molt primerenca i, possiblement, 

superficial. He descobert una altra manera de veure la premsa, els textos periodístics i 

prendre, encara més consciència de la importància d’allò que publiquen els mitjans. 

També m’ha donat eines per poder seguir amb aquesta tasca d’anàlisi i investigació en un 

futur. Perquè veure els errors i analitzar-los és una tasca necessària però fer feina per 

intentar solucionar-los, en aquest cas amb una perspectiva feminista, i fer-ho millor és 

imprescindible.  
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