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L’abordatge de la Violència de Gènere en revistes científiques: 

Estudi de cas de la producció científica a Brasil i Espanya  
 

Resum 

La recerca sorgeix de la intenció de millorar la comprensió sobre la Violència de Gènere (VG). En concret, 
sobre com aborda la recerca en psicologia la problemàtica a Espanya i al Brasil, ja que sembla que a Europa 
es produeix una psicologia més individualista, i a l’Amèrica llatina, més comunitària.  
L’objectiu plantejat és explorar les diferències entre la producció científica de Brasil i Espanya en relació 
a la violència de gènere. Per assolir-lo, porto a terme una comparació entre la revista científica espanyola 
del camp de la Psicologia Psicothema, i la revista Psicologia & Sociedade (P&S), de l’Associació Brasilera 
de Psicologia Social, a través d’una anàlisi temàtica del contingut dels articles sobre VG de cada revista.  
S’han extret tres temes de l’anàlisi temàtica. El primer tracta de les comprensions de la VG: sembla que a 
Psicothema, la VG s’entén sobretot com un problema individual, mentre que a P&S, es conceptualitza 
com un problema estructural, una construcció social. El segon tracta de les aproximacions a la VG: 
Psicothema investiga la VG a través de metodologies quantitatives, i P&S ho fa a través de metodologies 
qualitatives. I tercer, els articles analitzats mostren tres nivells als quals concebre una persona que ha 
patit VG: com una víctima passiva, com una persona resilient o com un subjecte amb agència.  
Finalment, analitzo les implicacions socials i acadèmiques de cada resultat, i les relaciono amb 
problemàtiques d’actualitat, per concloure que sembla que Brasil i Espanya tenen dues línies teòriques 
diferents en recerca. 

 

Abstract 

This research project stems from the intention of improving the comprehension on Gender Violence (VG). 
In particular, it addresses how psychological research tackle the problem in Spain and Brazil, since it seems 
that Spain produces more individualist psychology, and in Latin America they put the focus on the 
community.  
The aim of this paper is to explore the differences between the Brazilian scientific production and the 
Spanish one, regarding Gender Violence. In order to achieve it, I make a comparison  between the Spanish 
scientific journal  in Psychology Psicothema and the journal Psicologia & Sociedade (P&S), from the 
Brazilian Association of Social Psychology, through an thematic content analysis, of the papers about VG 
of each journal. 
Three topics were extracted from the analysis. The first one is about comprehensions on VG: it seems that 
in Psicothema, VG is mostly understood as an individual problem, while in P&S, it is seized as a social 
structural construction. The second one is about the different approaches to VG: Psicothema researches 
VG through quantitative methods, and P&S does it through qualitative methods. Thirdly, papers analyzed 
showed three levels of conceiving a person who has suffered VG: as a passive victim, as a resilient person 
or as a subject with agency.  
To sum up, I analyze social and academical meanings of each result, and I connect it with current issues, 
concluding that it seems that Brazil and Spain have two different theoretical lines in research.  

 

Keywords 

Violència de gènere, VG, revistes científiques, Brasil, Espanya, psicologia, Psicothema, Psicologia & 
Sociedade  
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Introducció 

La Violència de Gènere (VG), segons l’Organización Mundial de la Salud (2016) i l’European 

Union Agency for Fundamental Rights (2014), constitueix un greu problema de salut pública i 

una violació dels drets humans. Aquesta qüestió ha estat amplament investigada, tant que 

l’estudi de la violència de gènere es considera un camp de recerca en si mateix, que parteix de 

les reivindicacions del moviment feminista (Bandeira, 2014). Dins d’aquestes investigacions, 

existeixen perspectives de recerca diferents.  

Epistemològicament, la perspectiva positivista entén la ciència com una forma de coneixement 

objectiu i neutre, que revela veritats ocultes (Bernal, 1997). En contra d’aquesta visió més 

tradicional, aquest projecte parteix del postulat que el context social influeix en el tipus de 

coneixement que es desenvolupa. La ciència no és neutra, es nodreix de les inquietuds 

ciutadanes, polítiques i ideològiques dels investigadors (Pulido, 2010). Com planteja l’autora 

feminista Donna Haraway (1988) en l’obra Situated Knowledges, els nostres coneixements 

sempre parteixen de la nostra posició, és a dir, el coneixement no reflexa la realitat de manera 

acrítica, “Nadie escapa a las jerarquías de clase, raciales, sexuales, de género, lingüísticas, 

geográficas, y espirituales del sistema-mundo capitalista/patriarcal moderno/colonial” 

(Grosfoguel, 2017), sinó que sempre que es produeix coneixement, com fan les revistes 

científiques, es fa des d’una determinada posició en el nostre sistema social. Per aquest motiu, 

el marc conceptual d’aquest projecte parteix que la ciència que es desenvolupa a Europa és 

diferent de la que es desenvolupa a Amèrica Llatina.   

Pel que fa específicament a la psicologia, també existeixen diferents maneres d’investigar i fer. 

A l’Amèrica Llatina, aquesta disciplina pren una perspectiva més comunitària que a l’Amèrica del 

Nord i Europa (Montero, 2004; Prado, 2002). Mirant el naixement de la disciplina, és descriptiu 

que la psicologia comunitària neixi a l’Amèrica Llatina (Montero, 1984) i en canvi, la psicologia 

com a disciplina a Europa trobi els seus orígens en la psiquiatria i les ciències comportamentals 

(Danziger, 1979). Si efectivament la psicologia europea és marcadament individualista i la 

d’Amèrica Llatina predominantment comunitària, és possible que l’una es pugui enriquir de 

l’altra i a la inversa.  
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Aquest panorama em planteja l’interès de dur a terme un projecte de recerca en l’àmbit de la 

VG que compari la realitat de la investigació en psicologia d’un punt de l’Amèrica Llatina amb la 

que es produeix a un punt d’Europa.  

Com apunten Martínez i Saperas (2011), una investigació d’aquestes característiques pot ser 

rellevant donada la manca de ‘recerca sobre la recerca’ que es desenvolupa i consideren que “El 

interés por conocer el estado de la investigación en cualquier campo de los saberes científicos 

debe ser tenido por un indicador de la madurez del mismo”. 

Una forma d’accedir al panorama de la recerca en un territori és a través de l’estudi de les 

revistes científiques pròpies d’aquest. Aquestes mostren les últimes produccions que s’han fet 

en una àrea de coneixement, atès que el temps entre producció i publicació no es pot demorar 

en excés. Per la qual cosa són “el indicador más fiable de las líneas de investigación abiertas, y 

allí se expresan de la manera más actualizada los intereses de conocimiento de la comunidad 

científica” (Martínez & Saperas, 2011). A més, la publicació dels articles en revistes garanteix 

uns criteris de rigor i validesa científica (Patalano, 2005). 

Des d’alguns àmbits de les ciències socials sovint es remarca la importància que els grans 

problemes de la societat siguin discutits a partir d’una perspectiva internacional (Menanteau-

Horta & Marcuello-Servós, 2008). Per tant, seria interessant fer una comparació del nostre 

context amb el brasiler. Pel que fa a la temàtica, Silveira i Nardi (2014), aposten per la 

“importância de aproximar o debate teórico-político entre Brasil e Espanha, com o intuito de 

contextualizar a luta das mulheres em nível internacional.” Tanmateix, Brasil és líder quant a 

producció científica en psicologia a l’Amèrica Llatina (Vera, López, Lillo, & Silva, 2011). 

Atès el plantejament anterior, es manifesta la transcendència de desenvolupar un projecte de 

recerca amb l’objectiu d’explorar les diferències entre la producció científica de Brasil i Espanya 

en relació a la VG. Per tal d’assolir-lo, prèviament em proposo entendre com és la producció 

científica i els àmbits sobre els quals s’investiga respecte al tema de la violència de gènere en 

una revista científica espanyola del camp de la psicologia, així com en una de brasilera. 

La justificació de la rellevància última de la recerca recau en què, partint de la perspectiva 

discursiva (Garay, Iñiguez, & Martínez, 2005), entendre la producció científica d’un context, ens 

serveix per entendre el context mateix, atès que el discurs que sustenta una revista científica 

sobre la VG reflecteix els discursos que circulen en la societat, vist que el coneixement és situat 

i no es pot despendre del context (Valencia, 2011). Per tant, conèixer els primers permet 

entendre els segons.   
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Metodologia 
 
Selecció de les revistes 

Revista espanyola. El procediment per trobar una revista espanyola representativa i de bona 
qualitat ha seguit les fases que consten a continuació: 

1. Revistes de Psicologia a IN-RECS (Evaluación de la ciencia y de la Comunicación 
Científica, 2010) al primer i segon quartil. 

2. Cerca d’aquestes revistes al portal de l’ERIH Plus (Norwegian Centre for Research Data, 
2017) (compleixen criteris europeus de qualitat).  

3. Cerca d’indicadors de qualitat: factor d’impacte1, quartil, CIRC 2012 i CARCHUS Plus 

4. Cerca d’articles als buscadors de les revistes amb els descriptors “violencia de género” i 
“gender violence” 

Els criteris de selecció (no jeràrquics) emprats per escollir la revista espanyola han estat:  

1. Criteris de qualitat. En primer lloc, bons índexs de producció científica segons IN-RECS, 
SJR: Factor d’impacte 2016 superior a 0,5; Latindex; CIRC 2012 superior a B i CARCHUS 
Plus superior a C. En segon lloc, que estigués enllaçada a ERIH Plus. I per últim, inclosa 
en Centres de documentació rellevants 

2. Accés obert 

3. Més de 10 resultats en la cerca preliminar amb els descriptors “Violencia de género” i 
“Gender violence” i menys de 150.  

4. Espanyola 

5. En actiu almenys fins a 2016 

Com a resultat, la revista més adient ha estat Psicothema («Psicothema», s.d.), ja que compleix 

tots els criteris esmentats. A l’annex 1 es mostra la comparació amb les principals revistes 

espanyoles i els indicadors d’aquesta revista en concret, que demostren que és de bona qualitat.  

A part dels índexs de qualitat, la bibliografia també secunda l’elecció de la revista Psicothema: 

segons Zych i Buela (2007), és una revista de bona qualitat, que té un alt nivell 

d’internacionalitat.  

 

Revista brasilera. El següent pas en la recerca ha estat escollir la revista brasilera per fer la 

comparació.  Per tal de seleccionar la més adient he fet servir un procés similar a l’efectuat per 

seleccionar la revista espanyola i, a més, he demanat consell a una investigadora i professora de 

                                                
1 (2017 Clarivate Analytics, 2017 Journal Citation Reports) 
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la Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil), especialista en l’àmbit del Gènere i Joventut, 

Cláudia Mayorga.  

El procés ha estat el següent: 

1. Cerca a SciElo Brasil de les revistes brasileres de psicologia presents en aquesta 

plataforma, excloent aquelles que no fossin Open Access. 

- Estudos de Psicologia. Campinas 
- Psicologia: Reflexão e crítica 
- Fractal: Revista de Psicologia 
- Psico-USF 
- Psicologia & Sociedade 
- Psicologia USP 
- Psicologia: ciência & profissão 
- Psicologia: Teoria e Pesquisa 

 

2. Cerca de les mètriques de cadascuna d’aquestes revistes per trobar la de més qualitat. 

Per comparar les revistes, he tingut en compte especialment dos paràmetres, el factor d’impacte 

i la posició de la revista al SCImargo Jornal Rank (SJR), ja que segons l’estudi de Quispe (2004), 

no és adequat utilitzar el factor d’impacte (JIF) com a única mesura. Aquests aporten l’avantatge 

de permetre la comparació de revistes de nacionalitats deferents.  

El JIF, donat pel Jornal Citation Report, “es el indicador de calidad más conocido y valorado por 

los organismos de evaluación de la actividad investigadora. Mide el impacto de una revista en 

función de las citas por los artículos publicados y recogidos en Web of Science.” (Arenillas, 2017). 

I el SJR és un portal d’accés obert que compara els índexs bibliomètrics i avalua l’impacte i el 

rendiment científic tant de revistes com de països, a partir d’aquelles incloses a Scopus  i 

n’elabora un rànquing (Falagas, Kouranos, Arencibia-Jorge, & Karageorgopoulos, 2008). A 

l’Annex 2 es poden consultar els índexs de qualitat de les revistes examinades.  

 
3. Consell d’una investigadora rellevant. 

Na Claudia Mayora recomana com a revista de qualitat “Psicologia & Sociedade”, ja que el 

Núcleo Conexões de Saberes de la UFMG (coordinat per ella) col·labora amb l’ABRAPSO 

(Associação Brasileira de Psicologia Social), que és l’entitat responsable de la revista, i els i les 

seves investigadores hi publiquen amb regularitat. 

 
4. Comparació amb Psicothema. 

Factor d’impacte 1.344; SJR: 0.697 (Quarta posició al rànquing); H: 42. A més: Latindex, CIRC 

2012: A, CARCHUS Plus: B i Q2.  
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Les 3 revistes de més qualitat combinant tots els índexs de qualitat esmentats i que apareixen a 

la majoria de bases de dades científiques són: Psicologia: Reflexão e Crítica, Psicologia & 

Sociedade i Psicologia-USP. Per decidir entre una de les tres, posat que totes tres revistes són 

de bona qualitat i equiparables a Psicothema, he decidit escollir una en funció de l’accessibilitat 

de la informació.  

 

5. Comparació de revistes en funció de resultats preliminars 

He efectuat una cerca preliminar de descriptors relacionats amb la VG per veure quina revista 

aportava un nombre significatiu d’articles.  El resultat és a l’Annex 3, on es fa una distinció entre 

els resultats oferts a la primera cerca i la selecció a partir de la lectura dels abstracts. Una 

dificultat refereix a la qualitat dels cercadors a les pàgines web de les revistes, ja que per 

exemple a la revista Psicologia USP, la cerca per les paraules “violência de gênero” portava a 17 

articles, però d’aquests, només 2 eren articles realment sobre el tema. Per tant, he optat per fer 

servir en els tres casos el buscador de SciElo (Brasil) perquè tots els articles de les tres revistes 

estaven disponibles allà.  

D’acord amb els resultats, em decanto per la revista Psicologia & Sociedade (P&S) produïda per 

l’ABRAPSO (Associação Brasileira de Psicologia Social), vist que a més de ser de qualitat i 

recomanada per una professional de referència, és la que ofereix una quantitat suficient 

d’articles per l’anàlisi temàtica (almenys 20 articles), comparable amb la revista Psicothema. 

 

Selecció dels articles 

La metodologia que he fet servir per seleccionar els articles dins les respectives revistes parteix 

d’identificar els criteris formals que componen el terme VG a partir de la  bibliografia i les formes 

possibles que pot adquirir. És a dir, he definit l’objecte de recerca violència de gènere, i he 

explorat els noms amb els quals es pot presentar a l’àmbit de la recerca, el social i el judicial, per 

tal de fer servir aquests termes com a descriptors en la meva cerca.  

Violència de gènere és un terme relativament recent, i es consolida gràcies a diverses iniciatives 

de l’Organització per les Nacions Unides, com la Conferència Mundial pels Drets Humans (1993) 

i la Declaració sobre l’eliminació de la Violència contra la Dona, del mateix any (Casado-Neira & 

Pérez, 2015). Es defineix com la violència que s’exerceix contra persones basant-se en el seu 

sexe biològic o identitat de gènere, o bé perquè aquestes no compleixen les normes socialment 

definides de masculinitat i feminitat (Corrigan & Hasen, 2017).  El model de societat patriarcal 

present, entès com el “System of social structures, and practices in which men dominate, opress 

and exploid women” (Walby, 1989) indica una direcció clara en aquesta violència: cap a les 
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dones i cap a aquelles persones amb expressions de gènere no hegemòniques, ja que situa 

aquestes persones com a naturalment inferiors als homes (Arriazu, 2000) i els col·loca a ells un 

estatus de privilegi (Kaufman, 1987). Així i tot, el patriarcat també limita els homes, en 

determinar un únic model de masculinitat vàlid (Donaldson, 1993).  

La VG és un fenomen ampli i complex, que va “desde una violencia simbólica que construye los 

cuerpos culturalmente tensionándolos, hasta esa violencia física que amenaza a las mujeres por 

el mismo hecho de serlo” (Blanco, 2009). Malgrat la complexitat del fenomen, es pot delimitar 

quins tipus de violència es poden englobar amb aquest títol. 

En aquest sac heterogeni entra: 

- Violència masclista: és un terme emprat per la legislació catalana a la Llei 5/2008 

(Departament de la Presidència, 2008) i s’entén com: 

aquella que s'exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i 

de la situació de desigualtat en el marc del sistema de relacions de poder dels 

homes sobre les dones i que produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics 

puguin tenir com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la 

dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitrària 

de llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com privada. 

Malgrat que violència masclista sigui un terme recorrent socialment, a la recerca es 

tendeix a utilitzar violència de gènere. Prova d’això és, per exemple, que la cerca simple 

del primer terme a la base de dades SciElo (España) no dona resultats, mentre que el 

segon terme n’ofereix 114. 

- Violència domèstica, violència familiar i violència de la llar (quan es donen per motius 

de sexe, identitat de gènere o normes socials sobre masculinitat i feminitat): segons 

Casado-Neira i Pèrez (2015), la VG s’ha anomenat amb aquests termes, però consideren 

que les definicions no són acurades perquè no reflecteixen la component de gènere 

present en aquestes violències. Rodriguez et. al  (2009) expliquen que “Violencia 

Doméstica (...) se ha seleccionado por ser el más frecuente (...) para hacer referencia al 

maltrato dentro de la pareja estable” i, a més que “la violencia doméstica es una 

situación de riesgo netamente femenina”.  

- Homofòbia, bifòbia i transfòbia: són formes invisibilitzades de violència de gènere, ja 

que es donen pel no compliment de les normes socials respecte al que és un home i una 

dona (Jauk, 2013; Testa et al., 2012). 

Per la cerca de descriptors no només són rellevants els noms que pugui adquirir el fenomen, 

sinó també les formes que pugui adquirir, posat que els articles poden portar per títol una 

d’aquestes formes i no el nom general.  
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Com mostra la bibliografia, la VG repercuteix en múltiples àmbits de la societat i es pot 

manifestar de formes molt diverses. Segons el Consejo de Europa, citant a Casado-Neira i Pérez 

(2015) la VG pot ser de tipus sexual, física, econòmica, psicològica, estructural i espiritual. 

Albertín (2017) apunta a un biaix en l’enfocament (violència en la parella), però, com assenyala 

Lòpez (2011) hi ha altres formes fora de l’àmbit de la parella que estan invisibilitzades, com són 

la prostitució forçada, el tràfic de dones, la mutilació genital, els matrimonis forçats o 

l’assetjament sexual en l’entorn laboral. Per tant, de cara a la cerca dels articles sobre VG, he 

inclòs en la cerca aquestes altres formes de VG.  

El criteri emprat per la inclusió dels articles ha estat, que al títol o a l’abstract hi apareguessin 

els temes que he tractat en aquests últims fragments. Els criteris d’exclusió generals, per a totes 

dues revistes són:  

• Articles repetits en les cerques amb diferents termes. 

• Articles que a l’abstract parlin bé de violència, assetjament o abús o bé de gènere, 
però no específicament violència de gènere o aquests factors combinats.  

• Articles on apareix la VG com un aspecte explicatiu secundari. 

• Articles sobre violència domèstica, però no per motius de gènere, per exemple, 
violència de filioparental. 

La cerca l’he realitzat amb descriptors en castellà, anglès i portuguès. 

 

El llistats d’articles seleccionats (incloent les persones autores) de la revista Psicothema i P&S es 

troben al Annexes 4 i 5, respectivament. La cerca inicial a Psicothema va donar com a resultat 

un total de 83 articles i després d’aplicar els criteris d’exclusió, la mostra que ha estat sotmesa 

a anàlisi és de 27 articles. En el cas de P&S, es va passar de 25 articles a 22.  

 

Fonamentació de la recerca 

El marc epistemològic-temàtic emprat per la recerca ha estat la fenomenologia social. Segons el 

científic social Schutz (1932/1937, citat a Barrera et. al, 2012), la “fenomenología social es una 

teoría comprensiva e interpretativa de la acción social que explora la experiencia subjetiva en el 

mundo de la vida cotidiana de las personas en el que prima el ‘sentido común’”. Es pregunta 

‘Com és tenir una experiència determinada?’ i considera que l’investigador s’ha de ficar dins del 

món social d’allò que vol investigar (Law et al. 1998; Rodríguez, G., 1996). 

Parteixo d’una metodologia qualitativa per detectar característiques comunes de caràcter 

temàtic en les dades. “El identificar, establecer e informar temas y estructuras, permite tanto 

revelar las experiencias, significados y realidades de los sujetos, como examinar las 
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circunstancias en que los eventos, realidades, significados y experiencias son efectos de los 

discursos de la Sociedad” (Barrera, Tonon, & Salgado, 2012). Com apuntava a la introducció i 

d’acord amb la fenomenologia social, conèixer les aproximacions de la ciència a la VG permet 

conèixer discursos que circulen a les societats sobre aquesta temàtica. 

L’exploració de les diferències entre la producció científica del Brasil i Espanya quant a VG s’ha 

plantejat a través del mètode documental. En concret, a través de l’anàlisi temàtica del 

contingut de dues revistes representatives de la realitat brasilera i espanyola en psicologia. 

Aquest tipus d’anàlisi és definit com “a method for identifying, analyzing, and reporting patterns 

(themes) within data. It minimally organizes and describes your data set in (rich) detail. 

However, it also often goes further than this, and interprets various aspects of the research 

topic” (Boyatzis, 1998); Fernández (2002) es posiciona en el mateix sentit.  

Dels dos tipus d’aproximacions a l’anàlisi temàtica (Barrera et al., 2012) -inductiva o teòrica- he 

adoptat l’aproximació inductiva, ja que aporta una riquesa major als resultats (Barrera et. al, 

2012), la qual passa per “coding the data without trying to fit it into a pre-existing coding frame, 

or the researcher’s analytic preconceptions.” (Braun & Clarke, 2006). Tot i així, i tenint en 

compte la flexibilitat del mètode, les aproximacions es poden combinar; “Its theoretical 

freedom, thematic analysis provides a flexible and useful research tool, which can potentially 

provide a rich and detailed, yet complex account of data.” (Braun & Clarke, 2006). Per tant, 

aquest mètode, segons les autores, permet certa llibertat tant de marc conceptual com per 

incloure criteris de la investigadora, sempre que aquest siguin explícits: “what is important is 

that as well as applying a method to data, researchers make their (epistemological and other) 

assumptions explícit” (Holloway & Todres, 2003, citat a Braun & Clarke, 2006).  

Els avantatges de l’anàlisi temàtica exposats per les autores Braun & Clarke (2006) que m’han 

portat a adoptar aquesta com a eina són: 

1. És un mètode relativament fàcil i ràpid d’aprendre i accessible a investigadors amb poca 

o nul·la experiència en recerca qualitativa  

2. És flexible – em permetrà incloure el meu propi criteri en la presa de decisions i anar 

corregint-lo durant la recerca 

3. Mostra les similituds i diferencies  entre les dades – objectiu principal 

4. Pot resumir útilment característiques clau d’un gran banc de dades, i/o oferir una 

descripció completa del mateix – la qual cosa és necessària per a la comparació de tants 

articles acadèmics. 
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Les fases seguides l’anàlisi temàtica es mostren a la taula 1 i estan basades en les exposades per 

Braun & Clarke (2006).  

Taula 1. Fases de l’anàlisi temàtica  

FASES2 DESCRIPCIÓ DEL PROCÈS 

1. FAMILIARITZACIÓ AMB 
LES DADES 

Primera lectura dels articles buscant estructures i 
significats i anotar les idees inicials 

2. CERCAR TEMES Agrupar els articles en temes potencials, entesos com 
allò que representa una part de la informació en relació 
a la pregunta d’investigació (Barrera et al., 2012) i 
exemplificar-los amb cites dels articles.  

3. REVISAR ELS TEMES Segona llegida dels articles per intentar cercar temes 
nous i complementar els existents  

4. DEFINIR I ANOMENAR ELS 
TEMES 

S’identifiquen els temes de manera definitiva i 
s’estableixen jerarquies entre temes i subtemes 

5. REDACCIÓ DELS 
RESULTATS  

S’elabora una narrativa argumentada derivada de la 
comprensió i la interpretació de la informació recollida. 
Es torna als objectius de recerca per veure si es 
compleix 

6. INFORME FINAL Es comparen els temes obtinguts d’una revista i l’altra 
i es redacta una narrativa argumentada respecte a la 
comparació.  

 

Complementàriament, s'han comparat el nombre d'articles quantitatius i qualitatius que hi ha a 

cada revista, mitjançant el càlcul de percentatges.  

 

Consideracions ètiques 

En el desenvolupament d’aquest projecte he tingut en compte el codi deontològic dels psicòlegs 

(Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, 2014), en especial el principi d’integritat, atès que he 

considerat prioritari explicitar el procés de presa de decisions i els criteris per la selecció de les 

revistes i els articles, i he promogut la veracitat quant a les fonts consultades.  A aquest respecte, 

les autores Braun & Clarke (2006) apunten: “It is important at this point for us to acknowledge 

our own theoretical positions and values in relation to qualitative research” per això, explicito 

                                                
2 Les fases no són seqüencials, l’anàlisi temàtica implica anar tornat a fases prèvies i reconstruint el camí 
constantment (Martins, 2004; Salamanca, Ana Belén & Martín-Crespo, Cristina, 2007). 
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que parteixo dels valors feministes, i que com a dona em sento cada dia violentada per la VG; 

d’aquí el meu interès pel camp d’estudi. Pel que fa a la solidesa de la fonamentació científica, 

he vetllat pel seu manteniment (article 5) documentant-me amb fonts de bona qualitat respecte 

a la recerca. 

Respecte a les normes de la investigació, si el cos docent i avaluador considera que aquest 

projecte és de prou qualitat compliré amb l’article 45 del codi donant a conèixer els resultats 

mitjançant la publicació al web de la facultat per tal de contribuir al progrés de la psicologia. 

Esclareixo que escric aquest projecte de recerca en primera persona, ja que l’APA ho accepta i 

inclús recomana, per evitar ambigüitats i identificar clarament els subjecte de l’acció (Prada & 

Garrido, 2013). 

Com a ètica de treball, faig constar el nom de les persones que han contribuït a construir-lo, per 

reconèixer-ne el mèrit i fer visible el treball en xarxa que és la construcció del coneixement 

(veure “Agraïments”).  
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Temes que es desprenen de l’anàlisi temàtica 

 

Comprensions de la VG 

Segons les teories feministes, la VG es produeix com a instrument del sistema social patriarcal 

per sustentar la dominació masculina sobre el femení (Varela, 2013). Katte Millet (2016) 

l’entenia com una eina per mantenir les desigualtats entre gèneres. Des d’aquesta òptica, la VG 

és quelcom estructural i social, transversal a les relacions humanes i es reprodueix, per tant, en 

tots els àmbits: el personal, el laboral, l’econòmic, el familiar, el polític, el religiós, etc. (Reguant, 

1996). 

Aquesta és la concepció que se’n desprèn de la revista brasilera P&S. S’evidencia a través de 

reflexions sobre el Patriarcat: 

“as discriminações ditadas pelo patriarcado são uma forma de violência de gênero e de 

violação dos direitos humanos das mulheres.” (Narvaz & Koller, 2006). 

“A sociedade ainda estruturada em moldes patriarcais reforça um preocupante reflexo 

a respeito da condição de violência contra a mulher.” (Paulino-Pereira, Santos, & 

Mendes, 2017). 

“A cultura patriarcal, no decorrer da história, impôs ao feminino uma lógica de 

dominação e opressão.” (Serpa, 2010) 

Reflexions sobre les relacions de gènere, entenent la VG com “o exercício do poder, dominação 

e controle entre pessoas com base no gênero”, que transcendeix del comportament individual 

per estendre’s a les “relações de dominação patriarcal” (Magalhaes, Morais, & Castro, 2011). 

I respecte al sistema sexe-gènere, l’anàlisi del qual es considera a l’article de Neves & Nogueira 

(2003) imprescindible a les pràctiques terapèutiques. 

A Psicothema també trobem articles que mostren aquesta manera d’entendre la VG. En concret, 

el de Fontanil et al. (2002), el de Ferragut et al. (2013) i el de Ferrer-Pérez & Bosch-Fiol (2012), 

els quals expliquen la VG sobre la base del sexisme. Malgrat això, predominen els articles on la 

VG s’entén com una qüestió individual. Hi ha diversos indicadors que permeten detectar aquesta 

manera de concebre la VG. 

En primer lloc, com sustenta l’anàlisi de Ferrer & Bosch (2005) és freqüent a la recerca sobre VG 

el biaix de considerar el maltractador com una persona amb un trastorn mental. En el cas de la 

revista espanyola, es reflecteix, ja sigui amb els plantejaments: “el objetivo de este estudio ha 

sido conocer con más detalle la presencia de alteraciones de personalidad en hombres 
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condenados por violencia grave contra la pareja.” (J. Fernández & Echeburúa, 2008); o bé perquè 

els agressors són tractats de pacients – “patients who are incarcerated or who attend the 

programme voluntarily are in the minority.”–  que se sotmeten a un tractament –“This study 

conducted the first analysis of the effectiveness of treatment for immigrant male batterers in 

Spain.”–   i presenten una sèrie de símptomes – “positive changes are observed in the associated 

symptoms” (Echauri, Fernández-Montalvo, & Martínez, 2013). 

En el mateix sentit, el fet de ser sobrevivent a la violència de gènere es tracta a Psicothema com 

qui ha patit una malaltia: “These experts in treating battered women had previously diagnosed 

the women as abused by their partners” (Porrúa-García, Rodríguez-Carballeira, & Escartín, 

2016). 

Estudis previs demostren que entre la població de maltractadors no hi ha significativament més 

malalts mentals que en la població general i que el trastorn mental, per tant, no es pot 

considerar per si mateixa causa del maltractament (Ferrer & Bosch, 2005).  

En segon lloc, un altre biaix comú i que contribueix a individualitzar el problema és el de 

considerar la VG en l’àmbit de la parella com a conflicte de parella, sense direcció de gènere. 

Aquest tipus d’estudis “se hace partiendo de la consideración de que hombres y mujeres tienen 

en el matrimonio un estatus similar, sin tener en cuenta las desigualdades sociales y económicas 

existentes.” (Ferrer, 2005). N’és el cas l’article de Borrajo, Gámez-Guadix & Calvete (2015) on 

apunta que “Women justify psychological violence toward their partner, whereas men justify 

physical violence toward their partner” i entén la violència d’uns equivalentment a la de les 

altres.  

També es produeix aquest biaix, segons Kelly (2005), per utilitzar definicions inclusives, que fan 

que un incident aïllat tingui el mateix pes que un maltractament prolongat. Com en el cas de 

l’article de Graña & Cuenca (2014) que inclús afirma que:  

“it is possible to describe a general profile of bidirectional aggression in the sense that 

not only did men and women both report being mostly perpetrators only and victims 

only, but also being both perpetrators and/or victims. (…) These results contradict the 

general tendency of the mass media in countries like Spain, which consider that partner 

aggression is predominantly male” 

En tercer lloc, a Psicothema predominen els articles que transmet la idea que la VG comporta 

agressions predominantment físiques i/o sexuals, però també psicològiques, d’homes cap a 

dones en l’àmbit de la parella. Per Zurbano & Liberia (2014), el fet de circumscriure la VG  a 

l’àmbit íntim i afectiu i centrant-se en les agressions físiques, sobretot, simplifica el complex 

fenomen i impedeix entendre la problemàtica com quelcom estructural. Segons Albertín (2017), 

aquesta tendència és comú a estudis previs, donat que “La gran mayoría de discursos 
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hegemónicos sobre la violencia han ido dirigidos a las agresiones hacia la mujer en el ámbito de 

la pareja”. També l’autora defensa que aquesta és una visió esbiaixada, vist que no té present 

que el patriarcat es troba a la base de totes les relacions socials.  

Algunes mostres: 

“Abused women in the sample had suffered long-lasting and severe violence by their intimate 

male partners, with persistent psychological effects.” (Crespo, Soberón, & Fernández-Lansac, 

2017). “Las participantes manifestaron la frecuencia de actos de violencia que sus parejas les 

habían infringido.” (J. Fernández & Echeburúa, 2008). I “se corroboran las hipótesis formuladas 

sobre los efectos del género y la formación específica sobre las actitudes hacia la violencia contra 

las mujeres en la pareja” (Ferrer, Bosch, Ramis, Torres, & Navarro, 2006) 

A P&S també se li dóna més pes a la VG en l’àmbit de la parella i de tipus físic o sexual, però cab 

destacar que apareixen altres àmbits de la VG que donen una idea de l’amplitud de la 

problemàtica. Per exemple, l’article de Gómez & Almanza (2015) tracta sobre el tràfic de dones, 

hi ha dos articles que tracten sobre l’homofòbia (Pereira, Alfaia, Souza, & Lima, 2014; Ribeiro & 

Scorsolini-Comin, 2017) i n’hi ha que amplien les fronteres, com el que entén la violència 

obstètrica com un tipus de VG, de Zanardo, Uribe, Nadal, & Habigzang (2017). 

Respecte a qui agredeix i qui és víctima a la VG, l’article P&S de Granja & Medrado (2009), tot 

citant a Judith Butler, esclareix que la VG es dóna majoritàriament d’homes cap a dones, però 

que “O que está em cena são as construções de masculinidades e feminilidades e os jogos 

performáticos de sujeitos (...) em conflito, que podem produzir, entre outras coisas, expressões 

de violência.” Per tant, explica, la VG també es pugui donar d’homes cap a homes o de dones 

cap a dones. Aquesta idea ja representa un salt qualitatiu respecte el que mostren la majoria 

d’articles de Psicothema.  

 

Aproximació científica a la VG: des dels números o des de les persones 

El segon tema que es desprèn de l’anàlisi remet a la diferència en la manera d’investigar de 

Psicothema i P&S. El 96% d’articles de Psicothema sobre VG es produeixen amb metodologia 

quantitativa, majoritàriament s’analitza una mostra nombrosa de  persones (sobretot dones) a 

partir de qüestionaris. El 4% (1 article) fa servir la metodologia qualitativa, el de Ferrer & Bosch 

(2012).  

En canvi, a P&S, la gran majoria dels articles investiguen amb metodologia qualitativa, en són el 

91%. Com per exemple, el de Paulino-Pereira et al. (2017). La metodologia quantitativa la 

segueixen el 9% dels articles, 2 articles, el de Pereira, Alfaia, Souza, & Lima (2014) i el de Teixeira-

Filho et al. (2013). 
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Tanmateix, observo que els articles de Psicothema, en general, es caracteritzen per ser breus i 

fer servir qüestionaris, i es diferencien substancialment dels del P&S, que són més extensos, no 

acostumen a fer servir qüestionaris i relacionen múltiples conceptes.  

 

 

D’agència, resiliència o passivitat 

L’últim tema té a veure amb el concepte de víctima. Els articles de les revistes analitzades 

conceben tres nivells possibles de la reacció davant la VG: hi ha articles que entenen que les 

persones que en reben són víctimes passives de la VG, i que no tenen capacitat de reacció; es 

mostra la lectura en termes de resiliència, és a dir, segons la definició de Grotberg  (1995), reben 

violència, la suporten i en surten enfortides; i, per últim, hi ha articles que conceben la capacitat 

d’agència de les persones victimitzades. L’agència és entesa com la capacitat d’actuar, però no 

com quelcom individual (a diferència de la resiliència), sinó com la interrelació amb altres 

persones/elements que permet l’emergència de l’acte polític (Ema, 2004). En relació a aquesta 

capacitat, Blanco (2009) suggereix que les conseqüències de la VG es poden abordar a través 

d’una lectura diferent de la de victimitzar les dones si es posa el focus en els canvis que aquestes 

estan produint rebel·lant-se contra les formes de relacions opressives tradicionals “y, aunque 

todavía esto no se traduzca en un fenómeno total de liberación, emplaza el hecho de descolocar 

el rol tradicional de una masculinidad machista y androcéntrica que responde violentamente.”  

Psicothema tendeix a considerar a les dones com víctimes passives de la VG i no com a 

sobrevivents, sense fer esment a la seva capacitat d’acció. A la majoria dels articles, la recerca 

se centra en investigar les conseqüències que ha tingut la violència sobre la seva salut mental. 

Majoritàriament, es conclou que la violència s’associa a la depressió i al trastorn per estrès post-

traumàtic, però no es parla de resiliència ni del trencament amb les normes socials. N’és 

exemple: “la presencia de agresiones sexuales durante la situación de maltrato se relaciona con 

un mayor nivel de gravedad de síntomas del TEPT i depresión” (Sarasua, Zubizarreta, Echeburúa, 

& Corral, 2007); i “Las características específicas de la violencia pueden explicar la 

sintomatología del TEPT en estas víctimas” (Labrador, Fernández, & Rincón, 2010). 

També es troba, però, un article que refereix a la capacitat d’agència de les implicades, en 

aquest, Fontanil et al. (2002) parla de casos “donde las mujeres han hecho manifiesta su lucha 

por la supervivencia”. 

En canvi, a la revista P&S trobem al·lusions als tres nivells. Per una banda, existeixen les 

referències a la resiliència: Sudário, Almeida, & Jorge (2005) apunten que “a despeito dos 

traumas adquiridos, as mulheres mostraram profunda resiliência.” Aquest concepte, però, és 
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problemàtic donat que la seva definició com a concepte psicològic no és clara (García, 2011) i 

podria implicar la responsabilització de la víctima. 

Per una altra banda, abunden els articles que consideren l’agència de les persones en situació 

de violència. En els articles que prenen aquesta postura, es reconeix la capacitat de les víctimes 

de transformar la seva realitat quant a col·lectiu, però es diferencia de la noció de resiliència en 

què no implica només resistir a la violència, ni pot culpabilitzar la no-acció (Piña, 2015). 

A P&S, Narvaz i Colher (2006) ressalten aquesta capacitat quan ressalten que “Apesar da 

prescrição normativa patriarcal, encontramos famílias que inventam outros papéis familiares 

(...) o que explode a hegemonia do discurso patriarcal”. Paulino et. al (2017) incideixen sobre la 

capacitat de construir una cultura de la no-violència; i Catão & Lucena (2013) posen l’accent en 

l’autoconcepte de les dones, que es veuen capaces canviar la seva situació “and see themselves 

as agents of transformation”. 

I, per últim, també apareix el concepte de víctima passiva:  

“a vivência da violência doméstica diminui drasticamente a qualidade de vida dessas 

mulheres, atingindo negativamente sua saúde física, psicológica e principalmente a 

social, fazendo as vítimas se isolarem cada vez mais, e perderem gradativamente sua 

rede de apoio, tornando-se vulneráveis e com poucas estratégias de enfrentamento, 

sendo cada vez mais difícil quebrar este ciclo.” (Fonseca, Ribeiro, & Leal, 2012). 
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Conclusions: Discutint les implicacions dels resultats 

 

De l’anàlisi temàtica s’han desprès tres temes principals. En primer lloc, he observat que 

existeixen dues comprensions oposades de la VG. A Psicothema, la VG es tracta com un fenomen 

individual, mentre que a P&S, s’entén com una problemàtica estructural. En segon lloc, 

l’aproximació al fenomen també és diferent a una revista i l’altra: P&S parteix d’una metodologia 

d’investigació qualitativa, sobretot, i a Psicothema predomina la quantitativa, de manera que 

els articles de la primera són més llargs i complexos que els de la segona. Per últim, dels tres 

nivells als quals es poden conceptualitzar la persona en situació de VG, com a víctima passiva, 

resilient o subjecte agent, semblaria que Psicothema tendeix a descriure les víctimes com 

passives davant l’agressió, investigant sobre els trastorns mentals associats. Mentre que a P&S, 

apareixen referències als tres nivells, ressaltant el concepte d’agència de les persones que han 

patit violència, través de la lluita per la transformació de la situació. Aquests tres temes recullen 

una sèrie d’implicacions, tant socials com acadèmiques.  

 

Implicacions de les diferents concepcions de la VG 

Tractar la VG com un fenomen individual i reduir-la a l’àmbit íntim provoca greus conseqüències, 

relacionades amb la invisibilització i la manca d’actuacions per combatre-la. És coherent que 

P&S entengui la VG com un fet estructural, donat que es tracta d’una revista en psicologia social, 

però caldria que revistes en psicologia general, com Psicothema, advoquessin per incloure 

aquesta anàlisi en les seves publicacions, per tal d’evitar contribuir a la sustentació de mites 

sobre la VG. 

Les implicacions socials més directes que té tractar la VG des d’aquesta posició esbiaixada es 

poden exemplificar a través de la sentència judicial del cas de “la Manada”, feta pública el passat 

20 d’abril de 2018. El cas es contextualitza a la festa del San Fermin, de Pamplona, el juliol del 

2016. En aquesta celebració, una dona de 18 anys va ser violada per cinc homes. La sentència a 

la qual feia referència no va considerar el cas com a agressió sexual, segons els magistrats Cobo, 

González, & Fernandino (2018) per absència de violència o intimidació, sinó com abús sexual. Hi 

ha dos factors de la sentència d’aquest cas que connecten directament amb el tema que ens 

ocupa. 

En primer lloc, tal com explica Susana Gisbert, fiscal especialista en Violència sobre la Dona, 

aquesta agressió no s’ha considerat un cas de violència de gènere perquè la llei només ho 

considera així si es produeix dins la parella o l’exparella (Ramírez, 2018). S’observa, doncs, la 

necessitat de revisar la Llei de Protecció Integral contra la Violència de Gènere (Jefatura del 
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Estado, 2004) per tal d‘incloure una concepció més amplia i polifacètica de la VG, més enllà de 

la parella (Ferrer & Bosch, 2005).  

En segons lloc, que el cas s’hagi considerat com un abús i no com una agressió manifesta manca 

de perspectiva de gènere per parts dels jutges instructors del cas, que no tenen en compte 

l‘estructura social d’opressió cap al femení implícita en la violació sexual de cinc homes a una 

dona. En analitzar el cas sense contemplar la VG com un fet estructural, no està tenint en compte 

l’acceptació social que té la VG a la societat.  

Més enllà del cas concret, aquesta manera tan limitada d’entendre la VG implica la 

invisibilització d’altres formes de VG com són la violència simbòlica, que sustenta les formes de 

VG més reconegudes, com la violència física (Blanco, 2009). La transfòbia, l’homofòbia, el tràfic 

de dones o la violència laboral, que queden fora del debat públic. 

 

Implicacions de les diferents aproximacions a  la VG 

Les característiques metodologies diferencials d’una revista i l’altra podrien relacionar-se amb 

el requeriment de producció científica diferent a Espanya i a Brasil. Rànquings internacionals 

(«SJR - International Science Ranking», s.d.) indiquen que Espanya publica el doble d’articles 

científics en psicologia que Brasil, el que resulta salient donat les dimensions d’un país i l’altre. 

Això es podria relacionar amb el poder adquisitiu de cada país, però també amb diferències en 

la pressió cap a la producció científica de cada país. Com apunten Montenegro i Pujol (2013) 

servint-se del concepte de capitalisme cognitiu (Blondeau et al., 2004), els models de gestió de 

les universitats europees cada cop s’apropen més als empresarials, el que implica tractar la 

producció científica en termes de producció mercantil. Això podria pressionar els investigadors 

i investigadores per produir més quantitat d’articles, cosa que és més fàcil amb metodologies 

quantitatives que amb les qualitatives (que sovint requereixen estudis de camp llargs), 

menystenint així la qualitat de la recerca.  

 

Implicacions del concepte de persona en situació de VG 

Entendre les persones victimitzades com a víctimes passives pot implicar cosificar-les, generar 

identitats col·lectives subordinades i cancel·lar la seva agència (Puente & Gámez, 2013). Per tant, 

l’efecte que podrien tenir tant Psicothema, com P&S quan mostren només les persones com 

víctima passiva de la violència i no es representen altres configuracions, és el d’invisibilitzar 

aquelles que efectivament es mobilitzen en contra de la situació de violència. Per Judith Butler 

(1997), la identitat depèn no només dels noms que hem rebut, sinó d’aquells pels que mai no 

hem estat anomenats. Per tant, és possible que es creï una “història única” (Adichie, 2018) sobre 
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la víctima de VG, que dificulti encara més la persona que es troba en situació de VG sortir 

d’aquesta.  

Aquest resultat es pot relacionar amb els de Gámez (2012) i Puente & Gámez (2013) que 

conclouen que visibilitzar només la víctima-objecte en els mitjans de comunicació en els casos 

de VG, no només desactiva les possibilitats de transformar la VG, sinó que  reprodueix marcs de 

reconeixement on les víctimes no són subjectes agents. La solució que s’aporta (entre d’altres), 

i que podria ser vàlida per l’estudi que ens ocupa, passa per la reformulació dels discursos de 

gènere, innovant en la creació de relats que ajudin a desmuntar patrons, aparentment 

romàntics, però estructuralment lesius, a les relacions de parella (Gámez, 2012).  

 

En conclusió, semblaria que la psicologia a Brasil i a Espanya parteixen de dues línies teòriques i 

metodològiques diferents, és a dir, la producció científica a un país i l’altre és diferent.  Sembla 

que al Brasil s’aposta per una psicologia més comunitària, que parteix d’una lectura estructural 

dels fenòmens, amb una visió amplia sobre el concepte de Violència de Gènere i els seus efectes. 

Tanmateix, el coneixement podria estar menys mercantilitzat que a Espanya. La psicologia 

espanyola, altrament, semblaria ser més individualista i la recerca més influïda per la pressió 

econòmica. 

Analitzant el treball realitzat, considero que aquest projecte té limitacions que seria interessant 

suplir en futures revisions. En l’àmbit teòric, es podria haver enriquit de la perspectiva 

descolonial, que analitza els conflictes tenint en compte la intersecció sexe/gènere, classe i raça 

(Lugones, 2016), donat que es comparen dos països diferents, en desigualtat jeràrquica en l’eix 

Nord- Sud (Santos, 2003).  

Respecte a la mostra, seria interessant ampliar el nombre de revistes analitzades de cada 

context, i explorar revistes en diferents àmbits de la psicologia, per tal poder si l’efecte observat 

efectivament es dóna en el mateix sentit a altres revistes espanyoles i brasileres.  

Finalment, l’elaboració d’aquest projecte m’ha permès dibuixar algunes hipòtesis a les quals 

seria interessant donar resposta. Seguint amb la perspectiva comparada però ja transcendint la 

psicologia, em sorgeix l’interès per saber si realment Europa és més individualista que Amèrica 

Llatina, donada la dificultat de trobar estudis previs que s’ho plantegessin. 

Tanmateix, considero que seria enriquidor desenvolupar una anàlisi crítica sobre la recerca que 

s’està fent a Espanya i Europa per comprovar si està influïda realment per la pressió de 

producció, en termes econòmics, i en cas afirmatiu, els efectes que això té quant a la qualitat de 

la recerca.  

En l’àmbit social, resulta gairebé un imperatiu l’elaboració de projectes de formació per a jutges 

i polítics en perspectiva feminista, per evitar judicis esbiaixats i per introduir lleis que no 
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castiguin les persones oprimides. I en el mateix sentit, sembla imprescindible que les revistes 

científiques incloguin aquesta perspectiva com un criteri de publicació dels articles que teoritzin 

o investiguin temes com la Violència de Gènere, per tal que es contemplin les seves arrels 

socials-estructurals i evitar així les conseqüències d’individualitzar la problemàtica.  

Per últim, trobaria innovador i enriquidor la producció d’articles que investiguin la VG posant el 

focus en la capacitat d’agència de les seves víctimes. 
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Annexos 
 
Annex 1. Selecció de revistes espanyoles 

Revistes Índex País Idioma “violencia 
de género” 

“gender 
violence” 

Revista de Psicologia 
Social 

2016 Impact Factor 0.364  
Q2  
CIRC: A  
CARHUS: C 
Latindex 
e-Dianet 

Espanya 
Espanyol 
i Anglès 

24 32 

Psicothema 

2016 Impact Factor 1.344 
H: 42 
Latindex  
CIRC 2012: A 
CARCHUS Plus: B  
Q2 

Espanya 
Espanyol 
i Anglès 

5 18 

Anales de Psicologia 

2016 Impact Factor 0.8713 
Q1 
CIRC: A  
CARHUS: C 
Latindex 

Espanya 
Espanyol 
i Anglès 

1 12 

Estudios de 
Psicologia*4 

2016 Impact Factor 0.281 
Q2 
CIRC: A  
CARHUS: C 
Latindex 
e-Dialnet 

Espanya 
Espanyol 
i Anglès 

6 10 

The Spanish Journal 
of Psychology 

2016 Impact Factor 0.502 
Q1 
CI RC: A  
CARHUS: B 
Latindex 

Espanya 
(però és de 
la Univ. De 
Cambrige) 

Anglès - 180 

Psicolgógica* 
 

Espanya 
Espanyol 
i Anglès 

Descartada per manca 
d’accés 

Papeles del 
psicólogo* 

2016 Impact Factor 0.38 
Q2 
Latindex 
CIRC: A 
CARCHUS: B 

Espanya 
Espanyol 
i Anglès 

8 - 

Boletín de Psicologia  Espanya Descartada per acabar al 2015 
International Jornal of 

Psychology 
 Espanya i 

USA 
Descartada per no ser només 

espanyola 

                                                
3 (Anales de Psicologia, 2016) 
4 L’asterisc (*) indica que la revista no apareix al portal ERIH Plus. 
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Annex 2. Revistes brasileres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les fonts emprades per a generar la taula són de bona qualitat i reconegudes internacionalment:  

- Mètriques ofertes per la plataforma de SciElo 
- InCites Journal Citation Reports (Web of Science) 
- Scimago Jornal and Country Rank (SJR) 
 

 
 
 
 
  

Revista Mètriques 
Estudos de Psicologia. 
Campinas 

JIF (2016): 
0.2453 
h5: 14 

Psicologia: Reflexão e 
crítica 

JIF: 0.283 
SJR: 0.277 (1a 
posició) 
Q3 
H: 14 

Fractal: Revista de 
Psicologia 

JIF: 0.0777 
h5: 10 

Psico-USF JIF: 0.3043 
Psicologia & Sociedade JIF: 0.0449  

SJR:0.274 (2a 
posició) 
h5: 12 

Psicologia USP JIF: 0.933 
Q4 
H: 6 
SJR: 0.111 (13a 
posició) 

Psicologia: ciência & 
profissão 

JIF:0.1753 

Psicologia: Teoria e 
Pesquisa 

JIF: 0.1759 
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Annex 3. Comparació de revistes brasileres en base a la cerca preliminar 
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DESCRIPTORS PSICOLOGIA & 
SOCIEDADE 

PSICOLOGIA: REFLEXÃO E 
CRÍTICA 

PSICOLOGIA USP 

RESULTATS Pre-
liminar 

Revisats Pre-liminar Revisats Pre-liminar Revisats 

VIOLENCIA 
AND GENERO 

16 14-16 7 2 6 3 

VIOLÊNCIA 
CONTRA A 
MULHER 

1 1 1 1 1 1 

ESTUPRO 1 1 1 0 0 0 
VIOLENCIA 
DOMESTICA 

5 1-2 2 1-2 0 0 

SEXISTA 2 1 0 0 0 0 
GENDER 
VIOLENCE 

6 4 1 1 1 1 
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Annex 4. Selecció d’articles de Psicothema 
Els descriptors que he fet servir per seleccionar els articles en aquesta revista es mostren a la 

taula. A la columna de resultat informo del número d’articles que dóna com a resultat la cerca, 

entre parèntesi està el número un cop aplicats els criteris d’exclusió. 

 
Resultats de la cerca a Psicothema 
 

DESCRIPTOR RESULTAT INICIAL RESULTAT FINAL 

VIOLENCIA GENERO 5 4 
GENDER VIOLENCE 18 9 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 9 3 

VIOLENCE AGAINST WOMEN 7 2 
VIOLÈNCIA SEXUAL 11 1 
AGRESIÓN PAREJA 1 1 
PARTNER ASSAULT 
 

2 2 

MALTRATO MUJER 5 2 
ABUSE WOMEN 15 3 
HOMOFOBIA 1 1 

 

Els termes que no han donat resultats,  resultats nous o resultats rellevants son: transfobia, 

transexualidad5, transgender, bisexualidad, bifobia, prostitución forzada, la trata de mujeres, 

mutilación clítoris, mutilación genital, matrimonio forzado, violencia doméstica, acoso sexual 

laboral, derechos mujer, violencia transgénero, transexualidad, amenazas mujer, gender-based, 

violencia psicológica, agresión mujer, sexual violence, violencia machista, violencia familiar i 

molts dels mateixos termes en anglès.  

 
A continuació, es mostra la llista dels articles de Psicothema amb el nom dels autors/es. 
 

Nº  TÍTOL AUTORES/RS 
1 Alcohol and psychotropic substance use in female Spanish 

victims of intimate partner violence 
Crespo, Soberón i Fernández 

2 Características psicopatológicas de mujeres víctimas de 
violencia de pareja 

Labrador, Fernández i Rincón 

3 Creación y validación de un protocolo de evaluación 
forense de las secuelas psicológicas de la violencia de 
género 

Arce, Fariña, Carballal i Novo 

4 Cuestionario de respuesta emocional a la violencia 
doméstica y sexual 

Soler, Barreto i González 

                                                
5 L’únic aparegut ha estat l’article “Variables clínicas en el trastorno de identidad de género” (M. 
Fernández & García, 2012). Aquest article, malgrat tractar sobre la transsexualitat, no l’analitza en 
termes de violència, sinó que es podria entendre que exerceix transfobia (Polo & Olivares, 2011). Per 
això no l’he inclòs.  
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5 Development and validation of the scale of psychological 
abuse in intimate partner violence (EAPA-P) 

Pórrua, Rodríguez i Escartín 

6 Effectiveness of a treatment programme for immigrants 
who committed gender-based violence against their 
partners 

Echauri, Fernández i Martínez 

7 El concepto de amor en España Ferrer, Bosch, Navarro i Ramis 
8 Gender and cultural effects on perception of psychological 

violence in the partner 
Delgado, Estrada i López 

9 Gender-based violence against women with visual and 
physical disabilities 

Del Río, Megías i Expósito 

10 Impacto de la violencia doméstica en la salud de la mujer 
maltratada 

Matud 

11 Justification beliefs of violence, myths about love and 
cyber dating abuse 

Borrajo, Gámez i Calvete 

12 La medida de la homofobia manifiesta y sutil Quiles, Betancor, Rodríguez, 
Rodríguez i Coello 

13 La violencia contra las mujeres en la pareja: creencias y 
actitudes en estudiantes universitarios/as 

Ferrer, Bosch, Navarro i Ramis 

14 Mujeres maltratadas por sus parejas masculinas Fontanil, Méndez, Cuesta, 
López, Rodríguez i Ezama 

15 Nuevo mapa de los mitos sobre la violencia de género en 
el siglo XXI 

Ferrer i Bosch 

16 Perfil psicopatológico diferencial de las víctimas de 
violencia de pareja en función de la edad 

Sarasua, Zubizarreta, 
Echeburúa i Corral 

17 Prevalence of psychological and physical intimate partner 
aggression in Madrid (Spain): A dyadic analysis 

Graña i Cuenca 

18 Prevalencia del maltrato de pareja contra las mujeres Fontanil, Ezama, Fernández, 
Gil, Herrero i Paz 

19 Prevalencia y factores de riesgo de la violencia contra la 
mujer en estudiantes universitarias españolas 

Vázquez, Torres, Otero, 
Blanco i López 

20 Propiedades psicométricas de la Escala de Detección de 
Sexismo en Adolescentes (DSA) 

Recio, Cuadrado i Ramos 

21 Psychological values as protective factors against sexist 
attitudes in preadolescents 

Ferragut, Blanca i Ortiz 

22 Psychometric properties of the Agression Questionnaire: A 
replication in a sample of partner-assaultive men in 
psychological treatment 

Redondo, Peña i Graña 

23 Sexting, psychological distress and dating violence among 
adolescents and young adults 

Morelli, Bianchi i Baiocco 

24 Tolerance towards dating violence in spanish adolescents Rodríguez, Antuña, López, 
Rodríguez i Brinhas  

25 Trastorno por estrés postraumático y su relación con 
esquemas cognitivos disfuncionales en mujeres 
maltratadas 

Calvete, Estévez i Corral 

26 Trastornos de personalidad y psicopatía en hombres 
condenados por violencia grave contra la pareja 

Fernández i Echeburúa 

27 Violencia doméstica: una revisión bibliográfica Rodríguez, López i Rodríguez 
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Annex 5. Selecció d’articles de P&S 
 
Resultats de la cerca a P&S 

DESCRIPTORS RESULTAT 
INICIAL 

RESULTAT 
FINAL 

VIOLÊNCIA DE 
GÊNERO 

6 6 

VIOLENCIA AND 
GENERO 

1 8 

VIOLENCIA CONTRA 
A MULHER 

1 1 

VIOLENCIA CONTRA 
AS MULHERES 

2 
 

1 

VIOLENCIA SEXUAL 3 1 

VIOLENCIA 
DOMESTICA 

5 1 

ESTUPRO 1 1 
PROSTITUICAO6 6 1 

HOMOFOBIA 3 2 
 
Sense resultats, sense resultats nous o sense resultats rellevants: violência machista, sexist AND 

violence, sexual violence, gender violence, agressão AND casal, abuso mulher, maltrato, dano 

psicològico, violencia psicològica, mutilação, acoso laboral, transfobia, bifobia i els mateixos 

temes en anglès.  

 
A continuació, es mostra la llista dels articles de P&S amb el nom dels autors/es. 
 

Nº  TÍTOL AUTORS/ES 
1 A psicologia feminista e a violência contra 

as mulheres na intimidade: a (re)construção 
dos espaços terapêuticos 

Nerves i Nogueira 

2 Articulações entre gênero e raça/cor em situações de 
violência de gênero 

Silveira, Nardi i Spindler 

3 Atendimento psicológico e a secretaria de políticas 
para as mulheres 

Porto i Bucher 

4 Clientes de prostitución: representaciones sociales 
de trata de personas 

Gómez i Almanza 

5 Concepções sobre adolescentes em situação de 
violência sexual 

Trabbold, Caleiro, Cunha i 
Guerra 

6 Famílias e patriarcado: da prescrição normativa à 
subversão criativa 

Narvaz i Koller 

7 Gênero e identidade: possibilidades e contribuições para 
uma cultura de não violência e equidade 

Paulino, Santos i Mendes 

8 Homens, violência de gênero e atenção integral em saúde Granja i Medrano 
9 Interseccionalidade gênero, raça e etnia e a lei maria da 

penha 
Silveira i Nardi 

                                                
6 Només seleccionats aquells que tractaven específicament sobre la prostitució forçada o el tràfic de 
persones. 
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10 Mulheres vítimas de estupro: contexto e enfrentamento 
dessa realidade 

Saudário, Almeida i Salete 

11 Nos caminhos de iansã: cartografando a 
subjetividade de mulheres em situação de violência de 
gênero 

Ramao, Meneghel i Oliveira 

12 O estatuto da diversidade sexual nas políticas de 
Educação no Brasil e na França: a comparação como 
ferramenta de desnaturalização do cotidiano de pesquisa 

Nardi 

13 Organização e funcionamento duma Casa de abrigo de 
solidariedade social 

Magalhaes, Morais i Castro 

14 Perspectivas sobre papéis de Gênero masculino e 
feminino: um relato de Experiência com mães de meninas 
vitimizadas 

Serpa 

15 Políticas e leis sobre violência de gênero – Reflexões 
críticas 

Beiras, Moraes, Alencar i 
Cantera 

16 Posicionamentos críticos e éticos Sobre a violência contra 
as mulheres 

Dantas i Méllo 

17 Preconceito contra homossexuais no contexto do futebol Pereira, Alfaia, Souza i Lima 
18 Relações entre religiosidade e homossexualidade em 

jovens adultos religiosos 
Ribeiro i Scorsolini 

19 Tipos e consequências da violência sexual sofrida 
Por estudantes do interior paulista na infância e/ou 
Adolescência Violência contra a mulher: problematizando 
definições teóricas, filosóficas e jurídicas 

Teixeira, Rodini, Silva i Araújo 

20 Violência doméstica contra a mulher: realidades e 
Representações sociais 

Fonseca, Ribeiro i Leal 

21 Violência obstétrica no brasil: uma revisão narrativa Zanardo, Nadal, Uribe i 
Habigzang 

22 Women in situations of gender violence: meanings of 
Affective experience 

Catao i Lucena 
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NOTA DE PREMSA 
Clara Hidalgo Castro 
 
 
 
 
 

La Violència de Gènere no és el mateix a Espanya que a Brasil 
Les revistes científiques sota el punt de mira 

 
Grup de recerca troba que la manera com s’enfoca la Violència de Gènere en una revista 
científica espanyola podria contribuir a amagar el problema i desmotivar la cerca de 
solucions efectives. 
 
La Violència de Gènere (VG) viola els 
drets humans de les persones, per això, 
amb la intenció de millorar la seva 
comprensió, un grup de recerca en 
Psicologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona ha realitzat un estudi on 
comparaven el contingut dels articles 
sobre Violència de Gènere de dues 
revistes científiques de psicologia, una 
d’espanyola i l’altra brasilera.  

Les troballes realitzades tenen una 
aplicació directe, donat que apunten a la 
necessitat de canvis en l’àmbit legislatiu, 
jurídic i en la pròpia recerca. Ressalten la 
importància de fomentar la formació 
amb perspectiva feminista de 
jutges i polítics, i ho exemplifiquen 
amb un cas de plena actualitat, el de  “La 
Manada”. A més, apunten que caldria 
modificar la legislació actual en 

matèria de Violència de Gènere per 
ampliar la penalització més enllà de 
l’àmbit de la parella, i assenyalen la 
necessitat que les revistes 
científiques incloguin la 
perspectiva feminista com a criteri 
de publicació dels articles que tractin 
sobre VG per evitar tractar el problema 
com quelcom individual.   

Per realitzar l’estudi, l’equip 
investigador ha analitzat tots 
els articles que parlaven sobre 
VG de les prestigioses revistes 
científiques en psicologia 
Psicothema (espanyola) i 
Psicologia & Sociedade 
(brasilera), trobant els temes 
dels que parla cada article i, 
posteriorment, ressaltant les 
seves implicacions. 
Els resultats obtinguts 
apunten que, per una banda, 

la manera com Psicothema, la revista 
espanyola, tracta el problema pot ser 
nociu, perquè sembla entendre la VG 
com una qüestió individual, relacionada 
amb els trastorns mentals i restringida 
pràcticament a l’àmbit de la parella. 
Aquesta no és la visió que transmet 
Psicologia & Sociedade: per aquesta, la 
causa de la VG és social perquè 
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neix del patriarcat, un sistema basat 
en la dominació del maculí i la 
subordinació del femení.  
Entendre la VG com ho fa Psicothema 
impedeix que es busquin solucions 
globals al problema, que impliquin tots 
els sectors de la societat, i per això 
amaga el problema. En canvi, seguint 
l’esquema de la revista brasilera, 
aquestes solucions amplies, com les que 
proposa aquest equip, sí que són 
possibles de plantejar. 
Per l’altra banda, la recerca realitzada 
suggereix que el tipus de recerca que es 
desenvolupa a cada país està 
condicionada per les exigències de 
l’àmbit acadèmic quant als articles que 
cada investigador ha de publicar 
periòdicament. Semblaria que a 
Espanya hi ha més pressió que a 
Brasil, el que es relacionaria amb que 
els articles de Psicothema siguin més 
curts, simples i emprin mètodes 
quantitatius (anàlisi numèric de les 
dades) i, en canvi, a Psicologia & 
Sociedade els articles siguin més 
complexos i els mètodes siguin 
qualitatius. L’equip relaciona 
críticament aquest fenomen amb que 
els models de gestió de les universitats 
europees siguin, cada cop, més propers 
als models empresarials.  
Per últim, troben diferències en la 
manera d’entendre la víctima de VG. A 
Psicothema, la idea implícita és que la 
víctima és passiva, no fa ni pot fer res 
per canviar la seva situació de patiment. 
Aquesta visió pot impedir veure que hi 
ha altres persones que 
efectivament es mobilitzen contra 
la situació de violència– com mostra 
Psicologia & Sociedade.



Clara Hidalgo Castro 
Tutor – Joan Pujol 

Departament de Psicologia Social 
Universitat Autònoma de Barcelona 
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L’abordatge de la Violència de Gènere en revistes científiques: 
Estudi de cas de la producció científica a Brasil i Espanya  

Resum Executiu  
[1470] 

 
 

Clara Hidalgo Castro 
Tutor – Joan Pujol 

Facultat de Psicologia 
Curs 2017/18 

 
 
Agents clau 
 
Aquest projecte de recerca ressalta la necessitat que les revistes científiques incloguin 
la perspectiva de gènere com un criteri de publicació dels articles que teoritzin o 
investiguis temes com la Violència de Gènere (VG), per tal que es tinguin en compte les 
arrels socio-estructurals d’aquesta. Per tant, un dels agents clau al qual podria interessar 
aquesta recerca és a la Consell Editorial de les principals revistes científiques en 
psicologia nacionals, com per exemple, la mateixa Psicothema, Anales de Psicologia, 
Revista de Psicologia Social, Estudios de Psicologia i The Spanish Journal of Psychology. 
En el mateix sentit, sembla essencial que els grups de recerca que investiguen sobre la 
Violència de Gènere, tinguin en compte aquests criteris de gènere. Alhora caldria 
introduir l’alternativa de llegir els efectes de la VG en clau d’agència (més enllà 
d’entendre les víctimes com a passives). Per això, seria interessant fer arribar aquest 
document als principals grups de recerca psicològica de la UAB. En el departament de 
Psicologia Social, són: el grup de “Violència i Relacions Afectives en la Família i Violència 
en el Treball” i el grup “Des-Subjectant”, que entre les seves línies d’estudi inclouen les 
categories de gènere i violència. Altres departament que en moments puntuals poden 
tractar el tema de la VG i serà necessari que ho fàcil en clau social per evitar sustentar 
els mites sobre la VG són: “DEHISI: Grup de Recerca en Desenvolupament Humà, 
Intervenció Social i Interculturalitat”, el “Grup de Recerca Sistemes de Simbolització, 
Processos Cognitius i Socio-Afectius” i, en especial el grup de recerca “Vulnerabilitat, 
psicopatologia i gènere”, donat que la seva mirada clínica el pot fer més propici a tractar 
la VG com un fenomen individual.  
Per últim, seria interessant que el Deganat de Psicologia de la UAB accedís a aquest 
document perquè una de les suggerències de l’estudi és que la qualitat de la recerca a 
les universitats europees està condicionada per la pressió cap als acadèmics a produir 
gran quantitat de literatura científica anualment. Per tant, seria profitós que la pròpia 
facultat revisés si, efectivament, s’està actuant en aquest sentit i si això posa en entredit 
la qualitat de la recerca. 
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Contextualització 
 
El present projecte de recerca sorgeix de la intenció de millorar la comprensió sobre ela 
Violència de Gènere, donat que constitueix un greu problema de salut pública i una 
violació dels drets humans, segons la OMS. En concret, analitza com aborda la recerca 
en psicologia la problemàtica de la VG a Espanya i al Brasil, ja que sembla que a Europa 
es produeix una psicologia més individualista, i a l’Amèrica Llatina, més comunitària. El 
projecte s’emmarca en el supòsit, doncs, que entendre la producció científica d’un 
context, ens serveix per entendre el context mateix. 
 
L’objectiu plantejat és el d’explorar les diferències entre la producció científica de Brasil 
i Espanya en relació a la VG, i per assolir-lo es va proposar entendre com és la producció 
científica i els àmbits sobre els quals s’investiga respecte al tema de la VG en una revista 
científica espanyola del camp de la psicologia, així com en una de brasilera. 
 
Les revistes analitzades, ambdues de bona qualitat i de referència al respectiu context, 
van ser l’espanyola Psicothema i la brasilera Psicologia & Sociedade (P&S). Amb una 
metodologia qualitativa, emparant-se en la fenomenologia social, la investigació va 
consistir en analitzar el contingut dels articles d’ambdues revistes que tracten el tema 
de la VG posant de relleu els temes principals que apareixien.  
 
Els temes destacats van ser tres: en primer lloc, es va observar que existeixen dues 
comprensions oposades de la VG. A Psicothema, la VG es tracta com un fenomen 
individual –equiparable a la malaltia mental, en algun cas sense direcció de gènere i 
circumscrit pràcticament a l’àmbit de la parella–, mentre que a P&S, s’entén com una 
problemàtica estructural, causada pel sistema social patriarcal. 
En segon lloc, l’aproximació al fenomen també és diferent a una revista i l’altra: P&S 
parteix d’una metodologia d’investigació qualitativa, sobretot, i a Psicothema 
predomina la quantitativa, de manera que els articles de la primera són més llargs i 
complexos que els de la segona. Per últim, dels tres nivells als quals es poden 
conceptualitzar la persona en situació de VG, com a víctima passiva, resilient o subjecte 
agent, semblaria que Psicothema tendeix a descriure les víctimes com passives davant 
l’agressió, investigant sobre els trastorns mentals associats. Mentre que a P&S, 
apareixen referències als tres nivells, ressaltant el concepte d’agència de les persones 
que han patit violència, través de la lluita per la transformació de la situació.  
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Implicacions 
 
Cada tema desprès de l’anàlisi temàtica comporta una sèrie d’implicacions, tan aplicades 
com de l’àmbit teòric. En primer lloc, tractar la VG com un fenomen individual i reduir-
la a l’àmbit íntim provoca greus conseqüències, relacionades amb la invisibilització, la 
manca d’actuacions per combatre-la i la sustentació dels mites sobre la VG.  Per tant, 
aquest estudi suggereix que caldria que revistes en psicologia general, com Psicothema, 
advoquessin per incloure un anàlisi de les causes de la VG com quelcom social, per tant, 
que la perspectiva de gènere fos un criteri de publicació que es tracta la VG. 
 
Les implicacions socials més directes que té tractar la VG des d’aquesta posició 
esbiaixada s‘exemplifiquen amb la sentència judicial del cas de “la Manada”, sobre de la 
violació a una dona de 18 anys per part de cinc homes. Els jutges no van considerar el 
cas com una agressió sexual, per absència de violència o intimidació, sinó com abús. Això 
manifesta la manca de perspectiva de gènere per parts dels jutges instructors del cas, 
que no tenen en compte l‘estructura social d’opressió cap al femení implícita en la 
violació sexual múltiple. En analitzar el cas sense contemplar la VG com un fet 
estructural, no s’està tenint en compte l’acceptació social que té la VG a la societat. 
A més, que el cas no es considerés violència de gènere perquè la llei només ho cataloga 
així quan es produeix dins la parella o l’ex-parella denota la necessitat de revisar la Llei 
de Protecció Integral contra la Violència de Gènere per tal d‘incloure una concepció més 
amplia i polifacètica de la VG. 
 
En segon lloc, les diferències quant a la metodologia d’una revista i l’altra podrien 
relacionar-se amb el requeriment de producció científica diferent a Espanya i a Brasil. 
Rànquings internacionals indiquen que Espanya publica el doble d’articles científics en 
psicologia que Brasil, el que resulta salient donat les dimensions d’un país i l’altre. Això 
es podria relacionar amb el poder adquisitiu de cada país, però també amb diferències 
en la pressió cap a la producció científica de cada país, donat que els models de gestió 
de les universitats europees cada cop s’apropen més als empresarials. Aquest fenomen 
implica tractar la producció científica en termes de producció mercantil i podria 
pressionar els investigadors i investigadores per produir més quantitat d’articles, cosa 
que és més fàcil amb metodologies quantitatives que amb les qualitatives (que sovint 
requereixen estudis de camp llargs), menystenint així la qualitat de la recerca.  
 
En tercer lloc, comprendre a qui ha patit VG com a víctima passiva pot implicar fer visible 
només la configuració de víctima-objecte. Tal com apunten també altres estudis, això 
no només desactiva les possibilitats de transformar la VG, sinó que  reprodueix marcs 
de reconeixement on les víctimes no són subjectes agents. Per tant, l’efecte que podrien 
provocar tant Psicothema com P&S quan no es representen altres opcions és el 
d’invisibilitzar aquelles que efectivament es mobilitzen en contra de la situació de 
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violència. És a dir, es podria crear una “identitat única” de víctima de VG, que dificulti 
encara més la persona que es troba en situació de VG sortir d’aquesta.  Una possible 
solució passa per la oferir discursos de gènere diferents, per  desmuntar patrons de 
relacions, aparentment romàntics, però estructuralment lesius. 
 
En conclusió, semblaria que la psicologia a Brasil i a Espanya parteixen de dues línies 
teòriques i metodològiques diferents, és a dir, la producció científica a un país i l’altre és 
diferent.  Sembla que al Brasil s’aposta per una psicologia més comunitària, que parteix 
d’una lectura estructural dels fenòmens, amb una visió amplia sobre el concepte de 
Violència de Gènere i els seus efectes. Tanmateix, el coneixement podria estar menys 
mercantilitzat que a Espanya. La psicologia espanyola, altrament, semblaria ser més 
individualista i la recerca més influïda per la pressió econòmica. Per últim, seria 
pertinent incloure el concepte d’agència quan s’investigui sobre les conseqüències de la 
VG. En llegir aquest resultat cal tenir en compte, però, que sorgeixen de l’anàlisi de dues 
revistes, i per tant, en cap cas es pretén suggerir que siguin representatius de totes les 
revistes científiques d’ambdós països.  
 


