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Bruixes d' ahir, bruixes del dia, 

ens trobarem a plena mar. 

Arreu s' escamparà la vida 

com una dansa vegetal. 

 

Dins la pell de l'ona salada 

serem cinc-centes, serem mil. 

Perdrem el compte a la tombada. 

Juntes farem nostra la nit. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present treball conclou l’etapa dels estudis universitaris. La carrera de ciències 

polítiques, alhora que m’ha aportat diversos coneixements i habilitats, també m’ha 

deixat algunes preguntes del meu entorn polític i social sense respondre. 

Així, aquest treball pretén convertir aquesta mancança en una oportunitat per 

aprofundir, des de la investigació acadèmica, en dos fenòmens polítics i socials que 

m’han permès ampliar la mirada política crítica durant aquests darrers anys.    

En primer lloc, el feminisme. L’onada feminista, que ara surfejem moltes, em va agafar 

sense saber nadar i volent-la defugir corrent cap a sorra estable i segura.  El temps 

m’ensenyaria que la llibertat que es sent en aquest mar és on es troba la veritable 

seguretat amb una mateixa, amb les altres i amb el món. 

En segon lloc, el concepte d’hegemonia i el procés de construcció de projectes polítics 

universals. La testimonialitat de certs discursos, idees, moviments i forces polítiques no 

podrà ser mai emancipadora sinó és capaç de connectar amb la realitat i els anhels de la 

majoria de persones.  

Ha estat fàcil unir l’estudi dels dos fenòmens en un sol treball gràcies al creixement i 

expansió del moviment social feminista. Avui, el feminisme és a tot arreu. Als carrers 

els 8 de març; als mitjans de comunicació i a les xarxes socials; a l’agenda política i a la 

societat; i a les nostres vides diàries. El feminisme ha trencat el “miratge de la igualtat” i 

ens ha donat unes noves ulleres (liles) per mirar el món. La nova onada feminista ha 

arribat per quedar-se perquè ja res tornarà a ser igual.  

En aquest sentit, el treball neix amb la voluntat de comprendre el sorgiment i potència 

d’aquest moviment feminista des de la perspectiva de l’anàlisi polític de la realitat.  

La categoria d’anàlisi que utilitzem per estudiar aquest procés és el de l’hegemonia 

teoritzada per Antonio Gramsci. La invisivilització de la seva obra i de la teoria 

feminista a la carrera de CCPP verificarien part de la seva tesis: els plans d’estudis 

d’aquesta pròpia Facultat i la Universitat formen part de les institucions que 

reprodueixen l’hegemonia dominant. 

No obstant, en aquests casos, sempre hi ha excepcions. Aquestes excepcions, a la 

Universitat, tenen cara i ulls. Són professors que destaquen per anar un pas més enllà 

dels manuals corrents i voler fomentar-nos un esperit crític que ens permeti repensar-ho 



tot. També el que ens ensenyen a classe. Tinc la sort que un d’aquests professors és en 

Jordi Mir Garcia, tutor d’aquest treball, i a qui agraeixo la paciència, l’empenta i la 

saviesa de cada tutoria i trobada.  

 

1.1. Objectius i hipòtesis  

Pel que fa els objectius del treball, el propòsit principal es centra en estudiar els factors 

que expliquen l’evolució del feminisme d’un moviment social marginal a l’ocupació 

actual de la centralitat política. En concret, el treball intenta donar respostes a com ha 

estat possible trencar amb la normalització de la desigualtat de gènere i, sobretot, què 

passava abans perquè moltes no arribéssim a veure-la.  

En quant les hipòtesis de partida del treball, la hipòtesis principal seria la representació 

en l’actualitat del feminisme com una força hegemònica que ha assolit el sentit comú. 

En aquest procés, partim d’altres hipòtesis que es complementarien i explicarien la 

principal. D’una banda, les xarxes socials haurien esdevingut una eina fonamental per 

fer arribar el discurs feminista. Per una altra banda, grups i personalitats de música, 

cinema i televisió haurien estat un dels factors més importants que han promogut la 

transversalitat del feminisme i han causat més impacte als mitjans d’ informació. 

Finalment, l’última hipòtesi basaria l’expansió del discurs feminista en la 

desnaturalització de la desigualtat i la visibilització del conjunt de violències i 

discriminacions masclistes.  

1.2. Estructura i metodologia 

Per tal d’assolir els objectius plantejats i verificar les hipòtesis de partida, el treball està 

estructurat en dues parts i en unes conclusions finals que tanquen l’estudi. 

La primera part del treball engloba el marc teòric centrat en l’estudi del terme analític 

“hegemonia”. La metodologia utilitzada per l’elaboració d’aquesta part s’ha basat en la 

recopilació de literatura sobre el concepte d’hegemonia d’Antonio Gramsci mitjançant 

la revisió dels seus propis textos com de teòrics que estudien el seu pensament. 

La segona part s’enfoca en l’anàlisi del moviment social feminista. La metodologia 

emprada per dur a terme aquesta part ha combinat la revisió bibliogràfica de l’objecte 



d’estudi amb la realització d’una enquesta online semiestructurada. D’aquesta manera, 

s’exposaran els resultats de la mostra comparant-ho amb la teoria que explica la 

literatura del moviment feminista actual. 

Finalment, l’apartat de conclusions verifica les hipòtesis de partida i resumeix les 

qüestions rellevants que responen l’objectiu principal del treball. A més a més, també 

s’apunten algunes reflexions derivades de l’estudi del present del feminisme i la seva 

relació amb l’hegemonia. 

 

2. MARC TEÒRIC 

2.1. Hegemonia  a Antonio Gramsci 

El terme “hegemonia” va ser emprat per revolucionaris russos com Plejánov i Lenin 

(Campione, 2007). Llavors, el significat al·ludia la conducció i lideratge del proletariat 

en la lluita per l’alliberació del conjunt de sectors oprimits. Pel leninisme, en concret, 

aquesta direcció política s’havia de realitzar mitjançant una aliança de classes (Laclau i 

Mouffe, 1987). 

La revisió i ampliació del concepte d’ hegemonia vindrà de la mà del comunista italià, 

Antonio Gramsci, qui durant el seu empresonament sota el règim de Benito Mussolini 

escriurà els Quaderns de la presó i les Cartes des de la presó. 

Perry Anderson (1979) estudia les formes i funcions que pren l’hegemonia en Gramsci 

al considerar-la l’aspecte central del seu pensament. La primera diferència amb els 

anteriors usos farà referència a l’extensió de la noció d’hegemonia «a los mecanismos 

de dominación burguesa sobre la clase obrera en una sociedad capitalista estabilizada» 

(Anderson, 1979: 39).  En aquest moment s’introdueixen dues novetats. En primer lloc, 

l’hegemonia també pot ser exercida per la burgesia perquè no és únicament el 

proletariat l’únic dirigent possible de la societat. La segona novetat és la referència i 

anàlisi que fa de les societats capitalistes estabilitzades o d’Occident
1
: en aquestes és la 

                                                             
1 Perry Anderson (1979) destaca les oposicions entre Occident i Orient conceptualitzades per Gramsci de 

la següent manera:            Orient                                       Occident 

Societat civil                Primitiva/Gelatinosa                 Desenvolupada/Robusta  

Estat                             Preponderant      Equilibrat 

Estratègia    Maniobra       Posició 

Ritme     Rapidesa                                           Demora  



burgesia qui actualment retè l’hegemonia a través dels mecanismes de dominació. 

Aquests mecanismes de dominació fan referència al predomini de la direcció cultural i 

moral front la coerció y violència de l’Estat que només hi serà com a “ultima ratio”. 

Seguint amb Anderson: «la estructura normal del poder político capitalista en los 

estados democráticoburgueses, está en efecto, simultánea e indivisiblemente dominada 

por la cultura y determinada por la coerción» (Anderson, 1979: 71).   

Això condueix a concebre el consens dels governats com a peça clau del funcionament i 

legitimitat d’un rumb determinat de l’Estat i la societat. Aquesta acceptació social 

provoca la primacia de la política a la violència en la lluita política. 

La construcció del consens entre els grups subordinats i els grups dirigents, senyalarà la 

dimensió cultural com a terreny de disputa imprescindible tant en l’ascens com en el 

manteniment del poder. Per això, si el proletariat vol arribar a governar, necessita 

d’aquesta direcció cultural i moral. L’assoliment d’aquesta hegemonia es dóna en la 

fase estrictament política on només una de les ideologies, “fetes partits”:  

«tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social, determinando, 

además de la unidad de los fines económicos y políticos, también la unidad intelectual y 

moral, planteando todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha ya no en un 

plano corporativo, sino “universal”, y creando así la hegemonía de un grupo social 

fundamental sobre una serie de grupos subordinados» (Gramsci, 1978: 415). 

Per tant, quan un grup social aconsegueix que el seus interessos econòmics i polítics 

esdevinguin direcció intel·lectual i així representin els mateixos interessos que la resta 

de grups subordinats és quan s’assoleix la “universalitat” i, per tant, l’hegemonia.  

A la conquesta d’ hegemonia que ha de ser efectuada pel proletariat, Gramsci 

l’anomenarà “guerra de posicions”. Aquesta és entesa a mode de revisió de l’estratègia 

socialista a Occident i com a reemplaçament de la “guerra de maniobra” (Anderson, 

1979). Utilitzant els canvis d’estratègia de la guerra moderna, Antonio Gramsci elabora 

una metàfora per defensar el replantejament que s’ha de realitzar en els següents Estats 

d’Occident posant l’èmfasi en la societat civil: 

 «Los Estados más adelantados, en los cuales la “sociedad civil” se ha convertido en una 

estructura muy compleja y resistente a los “asaltos” catastróficos del elemento económico 

inmediato (crisis, depresiones, etc.): las sobreestructuras de la sociedad civil son como el 



sistema de trincheras de la guerra moderna (…) ni las tropas asaltantes pueden, por efecto 

mero de la crisis, organizarse fulminantemente en el tiempo y en el espacio ni –aun 

menos– adquieren por la crisis espíritu agresivo, y en el otro lado, los asaltados no se 

desmoralizan ni abandonan las defensas, aunque se encuentren entre ruinas, ni pierden la 

confianza en su propia fuerza y en su propio porvenir.» (Gramsci, 1978: 421). 

 

Aquesta nova conceptualització entendrà el poder com una relació de forces socials que 

haurà d’anar sent modificada amb l’avanç i organització en les “trinxeres” de la societat 

civil, refusant aquella comprensió del poder com una institució que pot ser presa amb un 

moviment ràpid i definitiu (Portantiero, 1984). El pensador italià defensarà que, a cada 

nació, la societat civil té unes característiques pròpies i l’anàlisi històric haurà de situar-

les de manera específica. No obstant, senyalarà els elements comuns on descansen els 

pilars institucionals de producció hegemònica com l’escola, la família, l’església, el 

sistema judicial, els sindicats, els partits i els mitjans de comunicació. Aquestes 

institucions són les trinxeres de la societat civil que ha de conquerir la “guerra de 

posicions”. Per tant, a la vegada que representen els mecanismes de reproducció 

l’hegemonia dominant, són l’escenari de conflicte i lluita de classes d’un proletariat que 

tindrà als partits, sindicats i consells com a institucions prioritàries on crear una nova vida 

social embrionària de la posterior hegemonia (Portantiero, 1984).  Per aquest motiu, la 

construcció política d’hegemonia requerirà la creació d’una “voluntat col·lectiva 

nacional i serà «el partido político, la primera célula en que se agrupan gérmenes de 

voluntad colectiva que tienden a hacerse universales y totales» (Gramsci, 1999: 15). 

Finalment, d’especial rellevància per la política hegemònica, és la situació de “crisis 

orgànica” conceptualitzada per Gramsci en la seva obra. Aquesta crisi no és conjuntural 

i va més enllà d’una crisi econòmica o d’una crisi política perquè és una “crisis de l’ 

estat en el seu conjunt”. Es tracta de «una crisis de los modos habituales con que se 

había constituido hasta entonces el compromiso entre dominantes y dominados:  implica 

una situación de des-agregación de la vida estatal por parte de grandes masas» 

(Portantiero, 1984: 51). Aquesta crisi d’hegemonia no garanteix la revolució de les 

classes subalternes i els resultats poden ser diversos. No obstant, sí que és una de les 

sortides possibles si s’aprofita el moment en què l’hegemonia dominant està dèbil, 

erigint-ne una de nova a través de la iniciativa política. 



2.2. Aportacions i reflexions sobre la noció d’hegemonia 

Antonio Gramsci concep l’hegemonia com una construcció vinculada a una classe 

social, ja sigui la burgesia o el proletariat. És a dir, «la clase  hegemónica debe ser una 

clase principal de la estructura de la sociedad, que pueda aparecer como la clase 

progresiva que realiza los intereses de toda la sociedad» (Campione, 2007: 75). 

Per tant, per la realització d’aquest treball d’anàlisi del feminisme des de la perspectiva 

de l’hegemonia, no seria adient partir d’aquesta conceptualització. 

Alhora, al voltant del pensament gramscià, s’han realitzat diverses classes d’aportacions 

i revisions teòriques que amplien la noció i la teoria d’hegemonia. 

En aquest estudi del moviment feminista actual, partirem de quatre contribucions que 

reflexionen sobre quatre aspectes diferents de l’obra de Gramsci i que ens permeten 

realitzar el treball des de la teoria de l’hegemonia. Son la renúncia a l’essencialisme, la 

centralitat del sentit comú, la caracterització oberta del discurs i la política hegemònica. 

 

2.2.1. Renúncia a l’essencialisme 

Laclau i Mouffe qüestionen l’essencialisme que lliga el terme d’hegemonia a una classe 

i trenquen amb aquesta relació. Així, els autors de Hegemonía y estrategia socialista 

sostenen que: 

«el conjunto de construcción gramsciano reposa sobre una concepción finalmente 

incoherente, que no logra superar plenamente el dualismo del marxismo clásico. (...) la 

hegemonía de la clase no es enteramente práctica y resultante de la lucha, sino que tiene 

en su última instancia un fundamento ontológico. La infraestructura no asigna a la clase 

obrera su victoria, sino que ésta depende de su capacidad de liderazgo hegemónico; pero 

a una falla en la hegemonía obrera sólo puede responder una reconstitución de la 

hegemonía burguesa. La lucha política sigue siendo, finalmente, un juego suma-cero 

entre las clases» (Laclau i Mouffe, 1987: 80). 

Així, malgrat que pels autors Gramsci introdueix molts elements novedosos pel que fa 

els seus predecessors, criticaran que continua concebent un únic principi unificador de 

l’hegemonia que és el referit al de la classe fonamental. Els autors, conclouran el llibre 

afirmant que només renunciant a l’essencialisme i la creença que hi ha una “essència de 



lo social” és quan la potencialitat del concepte d’hegemonia pot constituir «una 

herramienta fundamental para el anàlisis política de la izquierda» (Laclau i Mouffe, 1987: 

217). 

 

2.2.2. Centralitat del sentit comú 

Altres intel·lectuals com Stuart Hall i Judith Butler reflexionen sobre el terme de “sentit 

comú” conceptualitzat per Gramsci, estretament lligat a l’hegemonia.  

Per Hall, el terreny on té lloc la lluita ideològica és en aquest “sentit comú”: «a 

historical, not a natural or universal or spontaneous form of popular thinking, necessarily 

‘fragmentary, disjointed and episodic’» (Hall, 1996: 43). 

Al volum IV dels Quaderns a la presó, Gramsci assimilarà el “sentit comú” a aquella 

concepció del món ocasional i disgregada que no és crítica ni coherent. Quan és posseeix 

aquesta concepció: 

«se pertenece simultáneamente a una multiplicidad de hombres-masa, la propia 

personalidad está compuesta en forma extraña: se encuentran en ella elementos del 

hombre de las cavernas y principios de la ciencia más moderna y avanzada, prejuicios 

de todas las fases históricas pasadas toscamente localistas e intuiciones de una filosofía 

futura tal como la que será propia del género humano unificado mundialmente.  

(Gramsci, 1986: 246). 

 

Només canviant el sentit comú s’aconseguiria modificar d’arrel la manera com es 

conceben les relacions socials en el nostre dia a dia. Per Butler, aquest element és el que 

visibilitza com l’hegemonia construeix el poder: 

«la hegemonía pone el énfasis en las maneras en que opera el poder para formar nuestra 

comprensión cotidiana de las relaciones sociales y para orquestar las maneras en las que 

consentimos (y reproducimos) esas relaciones tácitas y disimuladas del poder. El poder 

no es estable ni estático, sino que es reconstruido en diversas coyunturas dentro de la 

vida cotidiana; constituye nuestro tenue sentido de sentido común» (Butler, 2000: 20)  

 

2.2.3. Caracterització oberta del discurs 

Nancy Fraser fa referència a la categoria d’hegemonia com una constitució de 

significants que no pot ser exercida en absolut pels grups dominants: 



«The  notion  of  hegemony  points  to the  intersection  of  power,  inequality,  and  

discourse. However,  it  does  not  entail  that  the  ensemble  of  descriptions  that  

circulate  in  society constitute a monolithic  and seamless web, nor that dominant 

groups exercise an absolute, top-down control of meaning.» (Fraser, 1997: 154) 

Per tant, la direcció cultural i moral que exerceix el grup dirigent impregna el sentit 

comú, articula un discurs que ofereix uns determinats marcs de sentits, distribueix els 

rols dins la societat, ordena les relacions de poder, dóna un sentit últim a la vida..., però 

aquesta significació no és absoluta ni ordenada perquè hi ha una disputa constant 

ideològica i cultural.  

Aquesta concepció refusaria la tesis marxista que afirmava que «las ideas de la clase 

dominante son las ideas dominantes en cada época» (Marx i Engels, 1974: 50). En 

aquest sentit, Hall i Zizek preferiran el procés de construcció de la dominació 

hegemònica de Gramsci (Hall, 1996), o bé, defensaran la tensió dins la ideologia 

dominant per concloure que «las ideas dominantes no son NUNCA directamente las 

ideas de la clase dominante» (Zizek, 2007: 21). 

Aquesta perspectiva atorga un caràcter obert inherent al discurs que per Butler suposa 

«la  capacidad para abrir nuevos campos de posibilidad, y así, inyectar esperanza allí 

donde una sensación de fatalidad está amenazando permanentemente con clausurar el 

pensamiento político en su conjunto» (Butler, 2000: p.167). 

 

2.2.4. Política hegemònica 

La conseqüència dels elements exposats fins ara ens dirigeixen a la possibilitat 

d’articular una hegemonia amb nous significants i noves realitats socials a través de la 

lluita ideològica. 

Aquesta disputa ideològica i cultural que té el sentit comú com a principal batalla, ens 

portarà al discurs com a eina política. Com exposa Foucalt: «el discurso no es 

simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino 

aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno 

adueñarse» (Foucalt, 1999: 15). 



A la vegada, la lluita per realitzar un canvi ideològic mitjançant el discurs no es basa en 

la substitució o imposició de certes idees, sinó que es fonamenta en l’articulació i 

desarticulació d’idees (Hall, 1996). 

El mecanisme per articular aquestes idees és teoritzat per Laclau. L’intel·lectual argentí, 

seguint a Gramsci, defensa que la possibilitat d’una victòria hegemònica requereix que 

un subjecte particular encarni una emancipació global. Aquest pas de la particularitat a 

la universalitat s’ha de realitzar, segons el teòric argentí, mitjançant dos processos. 

Primer, el grup particular ha d’identificar-se com a “víctima general” d’ el “crim 

general” de tota la societat, fent que l’alliberació de la víctima suposi un alliberament 

pel conjunt de la societat. Segon, el subjecte particular haurà de construir-se  

políticament   mitjançant   l’equivalència   d’una   pluralitat   de demandes de manera 

que s’aconsegueixi aquesta construcció de la voluntat col·lectiva (Laclau, 2000).  

En aquest moment, la reivindicació específica perd la distinció de la particularitat i 

«empieza a funcionar como condensación metafórica de la completa reestructuración 

de todo el espacio social» (Zizek, 2007: 51). 

 

3.  ANÀLISI DEL MOVIMENT SOCIAL FEMINISTA ACTUAL 

El feminisme, com explica Ana de Miguel, ha pres forma de tres maneres diferents però 

relacionades: «el feminismo es una teoría, es una militancia social y política y es una 

práctica cotidiana, una forma de entender y vivir la vida» (De Miguel, 2015: 29). 

Les tres maneres de concebre el feminisme s’originen com a resposta al mecanisme de 

subordinació històrica que dóna lloc a la desigualtat o injustícia de gènere. Per Nancy 

Fraser, aquesta injustícia es atribuïble tant a l’estructura econòmica i la divisió sexual 

del treball que genera, com a la jerarquia d’estatus que la cultura sexista i androcèntrica 

suposen (2006). 

 

Tant el moviment feminista com la teoria feminista tenen una història de més de tres 

segles. Aquest treball focalitza el seu objecte d’estudi en el moviment feminista 

actual en el marc territorial espanyol.  



En aquest apartat pretenem analitzar l’onada feminista en l’actualitat amb l’objectiu 

d’examinar la relació amb l’hegemonia dominant i la construcció d’una nova 

hegemonia en aquests moments en què el feminisme ha ocupat la centralitat social i 

política. Per això, aquest anàlisis no pretén radiografiar l’organització, el tipus de 

militància o origen dels participants del moviment social feminista, sinó que estudia la 

difusió de les idees feministes des de les categories analitzades en el marc teòric 

La consecució del treball de camp mitjançant la realització de l’enquesta 

semiestructurada online tenia com a propòsit verificar les hipòtesis de partida i esbrinar 

els elements exitosos de la política hegemònica del feminisme. L’enquesta ha estat 

contestada per  94 persones de l’àrea metropolitana de Barcelona durant la setmana del 

16 al 23 d’abril de 2019. Tots els grups d’edat es troben representats, però hi ha una 

sobrerepresentació del jovent entre 16 i 24 anys i les persones de 50 a 64 anys. També, 

pel que fa la identitat de gènere, hi ha una sobrerepresentació de les dones respecte els 

homes.  Hi ha un 64,9% de la mostra que es considera dona, un 34% que s’identifica 

amb el gènere masculí i un 1,1% té una identitat no binària. Per tant, els resultats no 

poden ser extrapolats al conjunt de la població però ens serveixen per enriquir l’estudi 

sobre la construcció del feminisme com a força hegemònica. 

En el present anàlisi del moviment feminista combinarem la presentació dels resultats 

del treball de camp amb la revisió bibliogràfica sobre els diferents assumptes examinats.  

La riquesa de la combinació ens permet comparar els resultats del treball de camp amb 

la teoria de la bibliografia alhora que ens ajuda a relativitzar els possibles resultats 

esbiaixats de la mostra a causa de la possible pèrdua d’anonimat així com del caràcter 

“feminista” que podria ser atribuïble a l’estudi.  

A partir de les contribucions de la teoria d’hegemonia, hem dividit la investigació 

en cinc parts. Aquestes són la visió i percepció del feminisme; la visibilització de 

la injustícia de gènere; la conquesta de “trinxeres” gramscianes; les identificacions 

i afectivitat; la crisi orgànica i el projecte universal. 

 

 

 

 



3.1. Visió i percepció del feminisme 

Segons la bibliografia analitzada, el feminisme com a concepte, idea o pràctica 

generava antipatia i aversió fins fa ben poc temps. De Miguel (2015) explica l’ 

“estigma” i la “mala premsa” que patia el feminisme a causa de la creença de viure en 

societats igualitàries. En la mateixa línia, Varela escriu al 2013 que al mencionar la 

paraula feminisme «inmediatamente, nuestros interlocutores tuercen el gesto, muestran 

desagrado, se ponen a la defensiva o, directamente, comienza la refriega» (Varela, 

2018: 13).  

Un altre exemple el veiem en l’estudi del moviment 15M que coordinen Cruells i Ibarra 

on s’explica la dificultat i invisibilitat que patien les reivindicacions feministes per ser 

plasmades als primers textos del moviment quan aquestes: «se toparon con la 

resistencia resultante del desconocimiento del discurso feminista y, en algún caso, de 

cierta aversión por considerarlo caracterizado por ideas y actitudes divisorias, 

excesivamente radicales y/o poco razonables» (Cruells i Ibarra, 2013: 138). 

Aquesta percepció i visió del feminisme sembla haver canviat en els últims anys. Els 

estudis del CIS o les dues enquestes realitzades per 40 dB –a CTXT i a El País– 

mostren un increment exponencial en la consideració de les persones com a 

“feministes”.  

L’enquesta realitzada per CTXT a l’octubre de 2018 constata que hi ha una majoria de 

la població que se sent feminista: el 52%. Entre aquesta, un 58% són dones i un 46% 

són homes.
2
 El sondeig realitzat pel diari El País al gener de 2019 repeteix un model de 

fa cinc anys i conclou que la població que es considera feminista ha augmentat 10 

punts. Entre les dones joves de menys de 25 anys és on es dona més aquest salt on 

gairebé es doblen els números passant del 34,9% al 64,5% que es considera feminista.
3
 

 

Els resultats del treball de camp verifiquen aquest canvi de percepció en els enquestats.  

                                                             
2 CTXT (2018). Un país cada vez más feminista, 8/11/2018 

 https://ctxt.es/es/20181107/Politica/22757/ctxt-barometro-feminismo-40dB.htm [Visualitzat el 

10/5/2019] 
3 El País (2019). El feminismo es cosa de las jóvenes (y de sus abuelas), 4/03/2019 

 https://elpais.com/sociedad/2019/03/03/actualidad/1551638433_568255.html [Visualitzat el 10/5/2019] 
 

https://ctxt.es/es/20181107/Politica/22757/ctxt-barometro-feminismo-40dB.htm
https://elpais.com/sociedad/2019/03/03/actualidad/1551638433_568255.html


Les tres primeres qüestions integren les preguntes sobre la autoidentificació del 

feminisme i la definició del terme.
4
  Per saber el sentiment d’identificació feminista, 

demanàvem la posició en l’escala del 0 al 10 on 0 significava “no em sento gens 

feminista” i 10 “em sento molt feminista”. El resultats mostren que la gran majoria (un 

91,5%) dels enquestats es situen del 7 cap a munt de l’escala. La primera opció 

escollida és el 10 amb un 31,9% dels enquestats identificats amb aquest valor. A la 

pregunta concreta a la persona sobre “si es considera feminista” un 7% senyala que 

“no”, un 3% que “no ho sap” mentre que la majoria restant del 90% es situa en el “sí”. 

Per tant, trobem consonància entre la consideració de sentir-se feminista i la 

autoubicació en l’escala en els valors a partir del 7 cap a munt. 

A partir de la literatura revisada que percep un canvi recent en l’acceptació del terme 

“feminisme”, hem preguntant al conjunt d’enquestats des de quan es considera feminista 

(les persones que han contestat que “sí” s’hi consideren). Els resultats indiquen que, 

malgrat un 56, 5% senyala que “entre 5 i 10 anys”,  gairebé la meitat es situen en altres 

categories: un 21,2% es situa “entre 5 i 2 anys” seguit pels que “no ho saben” amb un 

15,3%. També trobem un 6%  que s’hi considera fa “menys de dos anys”. 

En la mateixa línia de recerca sobre el canvi de percepció del feminisme i el seu 

significat, preguntem si “sempre s’ha pensat el mateix sobre el feminisme”. Els resultats 

també mostren els enquestats dividits: un 53% contesta que “sí” i la resta es divideix en 

el “no” amb un 40,4% i el “no ho sap” amb un 5,3%. Per les persones que contesten que 

“no”, hi ha la possibilitat d’explicar amb les pròpies paraules quina era la consideració 

que es tenia prèviament del feminisme. Hem agrupat en tres definicions similars les 

respostes dels enquestats a aquesta interpel·lació. La definició més repetida amb un 

42,9% fa referència a la radicalitat del feminisme com a terme “contrari al masclisme” i  

“superioritat de la dona sobre l’home”. Un 27,27% defineix la consideració de la “lluita 

per la igualtat” i un 18,18% concebia el feminisme com una qüestió “exclusiva de les 

dones”. 

Finalment, també es pregunta a aquelles persones que han tingut un canvi de percepció i 

quan es produeix aquest canvi. La majoria (un 66,8%) es decanta per les categories que 

indiquen un temps menor a 5 anys. 

                                                             
4 Veure preguntes 1; 2a; 2b; 3a; 3b; 3c de l’Annex. 



En conclusió, els resultats del treball de camp verificarien la teoria recopilada en la 

revisió bibliogràfica sobre els usos i significats pejoratius que obtenia anteriorment el 

terme “feminisme” i que fa uns 5 anys han començat a modificar-se. La conseqüència la 

veiem en l’increment de l’acceptació i sentiment d’identificació del feminisme.  

 

3.2. Visibilització de la injustícia de gènere 

Segons Ana de Miguel, en els últims anys, la desigualtat no ha estat reproduïda per la 

coacció de l’Estat amb les seves lleis o violència física ni per l’acceptació d’idees que 

atorguen un paper inferior a les dones. Al contrari, la desigualtat s’ha reproduït 

mitjançant el consentiment de la societat –incloses les dones– sota la creença de viure 

en societats igualitàries basades en la “lliure elecció” (De Miguel, 2015).  

Així, el consens i legitimació social de la concepció de les relacions socials, l’estructura 

econòmica-política i la direcció de la vida social també haurien guanyat la batalla 

cultural, plantejada per Gramsci, en el terreny del gènere. Es tracta d’un consens 

semblant al que Perry Anderson defineix en les democràcies actuals occidentals: 

 «La novedad de este consenso es que adopta la forma fundamental de una creencia por 

las masas de que ellas ejercen una autodeterminación definitiva en el interior del 

orden social existente. No es, pues, la aceptación de la superioridad de una clase 

dirigente reconocida (ideología feudal) sino la creencia en la igualdad democrática de 

todos los ciudadanos en el gobierno de la nación –en otras palabras, incredulidad en la 

existencia de cualquier clase dominante.» (Anderson, 1979: 52) 

Trencar amb el consentiment implícit i el sentit comú que legitimava la injustícia de 

gènere, requeriria visibilitzar una desigualtat que era soterrada mitjançant l’aparença de la 

societat igualitària.  

Des de les categories d’anàlisi de la teoria d’hegemonia, en aquest procés de visibilització, 

la batalla s’hauria de centrar en proporcionar un discurs coherent amb l’objectiu de 

proporcionar una «mayor y más cartera “legibilidad” a la hora de entender la 

experiencia cotidiana» (Zizek, 2007: 17).   Per Zizek, aquest és el procés que pren 

qualsevol batalla ideològica al convertir una noció abstracta –com la desigualtat i 

violència masclista– en fets puntuals que puguin aplicar-se a l’experiència quotidiana i 



concreta.  És en aquesta “llegibilitat” on hi ha el factor clau, doncs aquesta interpretació 

de la vida quotidiana no dependrà mai de criteris neutrals sinó de la lluita ideològica 

per donar significats al món que ens envolta. 

Per aquesta presa de consciència en la pròpia situació personal i quotidiana en clau 

feminista, hi ha una metàfora emprada des de fa un temps pel moviment feminista: les 

ulleres liles (Lienas, 2001). Aquestes ulleres són l’instrument que permetrien visibilitzar 

les discriminacions  –en les “experiències concretes” de Zizek–  que pateixen el conjunt 

de dones aconseguint així enllumenar-les i polititzar-les. 

Així, podríem dir que mitjançant la metàfora de les “ulleres liles”, la visibilització de les 

discriminacions i violències masclistes i la denúncia dels “micromasclismes”,  el 

feminisme ha disputat la batalla ideològica. Per Justa Montero, activista feminista, 

organitzadora de les vagues feministes del 8 de març de 2018 i 2019, i experta en gènere, 

aquestes ulleres han estat fonamentals per posar nom a certes situacions i malestars: 

 «muchas mujeres que no se habían sentido interpeladas antes por el feminismo pero, 

al ponerse las gafas moradas, reconocieron en esa propuesta algunos de sus malestares 

y se sumaron a la protesta. Un malestar que tiene sus raíces en diversos motivos 

personales, muchas veces escondidos en la privacidad, que la movilización convirtió 

en políticos» (Montero, 2018: 34). 

 

Al treball de camp hem preguntat sobre aquesta qüestió
5
 per tal de comprovar 

l’existència d’aquesta visibilització de la injustícia gènere, així com saber quines van ser 

les primeres experiències llegides en clau de gènere. En concret, després d’explicar el 

significat de les ulleres liles, la pregunta ha estat: “Recordaries alguna de les primeres 

experiències personals en què podries dir que vas començar a mirar el món amb les 

“ulleres liles?”. Al ser una resposta escrita, han contestat 67 persones. Les respostes 

analitzades que explicaven experiències han estat 56. Dintre d’aquestes, hem agrupat 

aquelles que s’assemblaven classificant sis principals tipus d’experiència i una setena 

categoria d’ “altres”. El primer tipus d’experiències amb les “ulleres liles” que les 

enquestades responen (un 28,57%) són aquelles que qüestionen els estereotips i rols 

sexistes. En segon lloc, un 19,64% de les persones enquestades remeten aquestes 

primeres experiències a les lectures i converses amb contingut feminista. Un 14,29% 
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explica que van ser vivències traumàtiques d’abusos sexuals, violacions, violència de 

gènere, etc., el que va fer que veiessin per primer cop el món des de la perspectiva de 

gènere. Un altre 14,29% considera que aquestes primeres experiències van ser arrel 

d’actituds misògines dels homes caps a les dones (llenguatge sexista , mirades lascives, 

cosificació, insults...). Un 8,93% comença a llegir en clau de gènere a partir de canvis 

en les condicions materials de vida o noves etapes vitals (món laboral, maternitat). 

Finalment, per un 7,14%, és a partir de situacions o tipus de relacions amb la parella  

(relacions tòxiques, separacions o divorcis...) que veu el món per primera vegada amb 

les “ulleres liles”. Com hem dit, també hi ha un 7,14% que explica altres tipus de 

situacions, que arrel de l’abstracció, dificulten la seva categorització.   

Per tant, el treball de camp verificaria l’existència de la mirada feminista i en clau de 

gènere en diverses situacions. Algunes fan referència a les situacions quotidianes que 

conceptualitza Zizek, però altres remeten a altres realitats extraordinàries o a canvis més 

estructurals en la vida. Podríem dir llavors, que la visibilització de la desigualtat, ha 

impregnat la diversitat d’esferes de la vida social.  

 

3.3. La conquesta de “trinxeres” gramscianes 

L’èxit de les mobilitzacions i vagues feministes convocades el 8 de març de 2018 i 

2019 pot ser considerat com l’arribada al cim després d’un camí molt llarg. Posades a 

utilitzar metàfores, analitzant-ho des del terme d’hegemonia, aquesta victòria es deu a 

la conquesta de vàries trinxeres durant un llarg temps on trinxera a trinxera s’ha 

aconseguit que la temàtica feminista es col·loqués al centre. 

La literatura revisada entén que hi ha dos trinxeres principals on s’ha anat avançant i 

introduint el discurs feminista. 

Primer, la trinxera del moviment social. Justa Montero comprèn  la “impresionante 

rebelión” en la maduració del moviment feminista autònom:  

«como todo movimiento social tiene sus procesos de acumulación de fuerzas, sus 

momentos de reflexión, y como ejemplo están las jornadas organizadas por  la  

Coordinadora  Estatal  de  Organizaciones  Feministas   (Granada,   2009) auténtico 

laboratorio de ideas, propuestas y acciones; el feminismo del 15M (2011); 

movilizaciones por el derecho a decidir sobre el cuerpo y contra las violencias 



machistas (2014 y 2015); el paro internacional de mujeres (2017); el trabajo constante 

de los grupos y el de las feministas sin grupo; el activismo en las redes sociales; el 

interés creciente por la teoría feminista; la mayor presencia en las instituciones y en 

todas pates de un movimiento intergeneracional, con un creciente liderazgo de mujeres 

jóvenes» (Montero, 2018: 35). 

Aquest mateix teixit social feminista es el que va garantir, segons Justa Montero, que el 

missatge arribés al conjunt de dones. 

La segona trinxera és la de l’àmbit cultural, qüestió que reafirma la hipòtesis del procés de 

construcció d’hegemonia. Les transformacions en la representació del gènere en el cinema 

o les sèries, així com l’aparició de nombroses il·lustradores que fan crítica feminista són 

una novetat dels últims temps. En concret, a partir del “cas Weinsten” es va desencadenar 

el fenomen de denúncia de l’assetjament sexual en la industria del cinema –i a tots els 

àmbits– mitjançant el hashtag #MeToo.  Per Maria Castejón, això suposa un elevat 

impacte a l’imaginari del feminisme: 

«La lucha de las actrices que estalla hace pocos años tiene unas consecuencias 

simbólicas sin precedentes porque está construyendo una épica de lucha más que 

destacable. Hollywood rompe con la dureza y la cotidianidad de las reivindicaciones 

feministas y las envuelve en glamour. Y aunque no vamos a dinamitar el patriarcado a 

base de quitarnos únicamente los tacones en alfombras rojas, se trata de sumar y de 

llegar» (Castejón, 1018: 61). 

 

A l’enquesta fem una pregunta
6
 sobre els cinc factors més importants que van permetre 

conèixer el discurs feminista per observar si apareixen aquestes trinxeres. Segons les 

respostes obtingudes, hi ha 4 àmbits fonamentals que representarien les trinxeres 

conquerides. En primer lloc, amb un 81,9%, les discussions i  intercanvis d’experiències 

amb amistats, familiars, etc., representen el factor més important pels enquestats. En 

segon lloc, un 51,1% valora la lectura de llibres, il·lustracions, articles, productes 

culturals de temàtica feminista com un d’aquests factors més importants en el 

coneixement del discurs feminista. En tercer lloc, un 43,6% escull el discurs feminista 

de les organitzacions socials i col·lectius feministes. Per últim, els relats i tractaments 
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de la violència de gènere a les xarxes socials i a la televisió també són considerats dels 

factors més importants per aproximadament un 37,5% de les persones enquestades. 

Així, un altre cop veiem com la discussió de les vivències i experiències segueix sent el 

primer factor que permet difondre el discurs feminista. Seguidament, l’àmbit cultural 

també té molt pes mitjançant la lectura de llibres o d’altres productes amb temàtica 

feminista. La importància que Justa Montero atorga al moviment feminista també és 

confirmada per l’enquesta al ser el tercer factor més compartit. Finalment, es destaca la 

importància de les xarxes socials i el tractament televisiu. Per tant, com amb el 

moviment 15M (Cruells i Ibarra, 2013) seria difícil entendre aquesta expansió del 

feminisme sense l’ús d’Internet.  

 

En resum, els resultats del treball de camp tornarien a anar de la mà de la literatura 

revisada perquè malgrat els factors tinguin diferent pes en la importància del 

coneixement del discurs feminista, tots es retroalimenten i es reforcen. 

 

3.4. Identificacions i afectivitat  

L’increment de la identificació i mobilització feminista també té a veure amb un 

aspecte fonamental, no esmentat fins ara, en qualsevol projecte polític o moviment 

social ampli que aspiri a l’hegemonia. Ens referim al paper de les emocions i els 

afectes, i a les múltiples identificacions que acaba generant aquesta mateix procés 

d’afectació al moviment i a la realitat que es combat. Justa Montero explica que l’èxit 

de la mobilització del 8 de març de 2018 implica «poner el foco en los procesos 

profundos por los que se logra conectar nuestros malestares con la capacidad del 

movimiento feminista para darles una expresión política propia.» (Montero, 2018: 

p.35).  

Aquest procés profund que polititza un malestar personal no és possible només amb 

unes ulleres. Si més no, no és possible en l’escala i magnitud quantitativa donada. 

Necessita d’unes emocions que acompanyen de manera col·lectiva aquest procés. Per 

Manuel Castells: 

«los movimientos sociales no surgen sólo de la pobreza o de la desesperación 

política. Requieren una movilización emocional desencadenada por la ira contra la 

injusticia flagrante y por la esperanza de la posibilidad de un cambio como resultado 



de los ejemplos de levantamientos que han tenido éxito en otras partes del mundo» 

(Castells, 2012: p.211). 

Per tant, com tot moviment social, el feminisme ha connectat amb un malestar també 

mitjançant les emocions, els afectes i les identificacions.  

Al treball de camp hem volgut esbrinar quines eren aquestes i en una pregunta
7
 hem 

presentat una llista de conceptes per tal que marquessin els cincs conceptes (com a 

màxim) que les persones enquestades associaven al feminisme. Es resultats mostren que 

els cinc termes més compartits majoritàriament són: igualtat (83%), justícia (68,1%), 

transformació social (56,4%), canvi (52,1%) i empoderament (52,1%). 

 

3.5. Crisi orgànica i projecte universal 

La crisi econòmica de 2008 podria ser catalogada en termes gramscians com una “crisi 

orgànica” per totes les conseqüències que ha implicat més enllà de les econòmiques. 

Per les autores de Feminisme per al 99%, totes les esferes del neoliberalisme han entrat 

en crisi: el sector de les finances, l’ecologia, la política i la reproducció social (Fraser; 

Bhattacharya; Arruzza, 2019). A l’estat espanyol, les solucions preses pels governs 

davant la crisi han suposat amplies retallades pressupostàries al finançament públic les 

quals han reforçat les desigualtats socials, entre elles, la de gènere: 

«ante los profundos recortes en programas, servicios y ayudas públicas son 

principalmente  las  mujeres  las que  asumen de nuevo  las  responsabilidades 

reproductivas que el Estado había adoptado parcialmente durante la era del “Estado 

de Bienestar social y feminista”» (Cruells i Ibarra, 2013: 137). 

Un factor que evidencia la crisi orgànica i d’hegemonia que ha suposat la crisi a l’estat 

espanyol és la transformació qualitativa del panorama polític en escassos vuit anys. El 

sorgiment del moviment 15M; la desaparició del bipartidisme i la fragmentació de 

l’espectre polític amb l’entrada de nous partits amb vocació de govern; el creixement 

de les forces independentistes; els fets d’octubre de 2017; l’empresonament i exili del 

govern català i de líders socials; la recent entrada de l’extrema-dreta a les institucions, 

etc.  

                                                             
7 Veure pregunta 14 de l’Annex. 



La gestió i les conseqüències de la crisi econòmica han estat el factor d’eclosió d’aquest 

trencament del pacte social o consentiment del mode de domini i govern dels sectors 

dirigents.  

Per aquest motiu, el moviment feminista actual és resultat de l’empitjorament de les 

condicions de les dones en els últims anys així com de la crisi d’hegemonia que esgarra 

tots els consensos. Davant d’aquest escenari, el feminisme pot erigir-se com una 

reivindicació parcial, o bé,  com una possibilitat de pensar noves concepcions de vida 

que aspiren a reorganitzar la societat d’una altra manera. Fefa Vila planteja aquest 

element vinculat al recanvi generacional que viu el moviment feminista: 

«Una generación que ha crecido en la crisis económica y vivió el 15M, cuya cultura 

política tiene rasgos muy internacionales, ha abrazado el feminismo con creciente interés. 

Hay diversas razones, pero una de ellas es que no existe otro movimiento político que 

ofrezca un horizonte para las energías y los deseos de cambio de una generación a la que 

solo se promete competencia individual, y demasiado a menudo, fracaso en el intento» 

(Vila, 2018: 27). 

 

En la mateixa línia, Nancy Fraser apunta que el moment de crisi també pot representar 

una oportunitat d’erigir una alternativa al sistema. El feminisme ha de formar part 

d’una aliança i articulació entre lluites que tinguin com a objectiu transformar el 

sistema capitalista financer: «aprovechando este momento, podríamos sencillamente 

dirigir el arco de la inminente transformación hacia la justicia, y no sólo con respecto al 

género» (Fraser, 2017).  

Aquest plantejament de canvi polític i social global vinculat al feminisme ens torna a 

posar la idea d’hegemonia al centre.  

Els resultats del treball de camp mostren que aquestes bases per articular un projecte 

hegemònic podrien erigir-se per dos motius. Primer, com hem vist en l’apartat anterior, 

els conceptes “canvi” i “transformació social” són dels més assimilats al feminisme. El 

segon motiu és que el feminisme ja no és interpretat com una qüestió simplement de 

dones sinó de tota la societat. A les preguntes
8
 “a qui implica el feminisme?” i “a qui 

beneficien les polítiques feministes?”, la majoria dels enquestats –un 93,6% i un 91,5%  

respectivament– responen “al conjunt de la societat”.  

                                                             
8
 Veure preguntes 4 i 5 de l’Annex. 



4. CONCLUSIONS 

La categoria d’hegemonia ens ha resultat útil per analitzar el procés de creixement i 

difusió de les idees feministes.  

Podem parlar de victòria hegemònica del feminisme en tres aspectes. La primera és la 

del sentit comú, i per tant, penetra en la resta. El feminisme ha tingut clar que per 

transformar una realitat injusta i desigual, el primer pas és visibilitzar-la. La necessitat 

de les “ulleres liles” i la perseverança en denunciar la manca de perspectiva de gènere 

en diverses institucions i situacions discriminatòries ha estat una lluita ideològica 

constant duta a terme pel feminisme. Aquesta visibilització ha situat un nou marc 

conceptual de partida: ara són les persones que consideren que vivim en una societat 

igualitària, o les que rebutgen el significat de feminisme, les que més han de justificar-

se. 

La segona és la conquesta de trinxeres. La força social que representa el moviment 

organitzat ha anat conquerint "trinxeres" de la societat civil que han permès l’èxit de les 

vagues feministes i expliquen la centralitat actual. Les xarxes socials, l’àmbit de la 

cultura, la televisió, el cinema..., s’han impregnat de feminisme. Que el feminisme sigui 

una moda no desprestigia el moviment social sinó que mostra la victòria cultural i moral 

de les idees feministes. Les hipòtesis de partida feien referència a la visibilització de la 

desigualtat de gènere així com a aquestes trinxeres, per tant, podem concloure que han 

estat verificades. 

La tercera victòria hegemònica és la interpel·lació cada vegada major a tots els sectors 

de la societat en la lluita feminista. Un projecte hegemònic ha de proposar un nou rumb 

de vida i un paper en aquesta a totes les parts de la societat. La implicació, menor però 

creixent dels homes en el moviment feminista, és símptoma d’aquesta voluntat 

col·lectiva. 

No obstant, malgrat aquestes victòries hegemòniques, encara és d’hora per parlar d’una 

hegemonia feminista en termes d’universalitat o d’articulació de demandes. La batalla 

ideològica seguirà mentre l’Estat reprodueixi estructuralment la desigualtat de gènere. 



Encara queden moltes trinxeres que guanyar, no només discursivament, sinó també amb 

la creació de la nova forma de vida social embrionària a la que aspirem. 

 

Avui en dia el feminisme és per supervivència, però hem d’aspirar a que sigui sinònim 

de vida. Per això, per fer realitat una de les pancartes del 8M en què es deia que si “el 

present és lluita, el futur és vida” haurem de seguir guiant-nos per les paraules d’ 

Antonio Gramsci: 

«Instruiu-vos perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència,  

Emocioneu-vos perquè necessitarem tot el nostre entusiasme, 

Organitzeu-vos perquè necessitarem tota la nostra força». 
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6. ANNEX 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.b. Què entenies fa uns anys sota el concepte de “feminisme”?  
[Opcional i només qui ha contestat "no" a l'anterior pregunta]33 respuestas 

 
Contrari al machisme 

"Igualtat" entre homes i dones. Però un concepte d'igualtat molt superficial, i que no 
necessàriament oposat al patriarcat com a sistema de valors que també afecta, per 

exemple, als homes. 
Que les dones i els homes tinguin els mateixos drets.  

La necesidad por parte de las mujeres de equipararse al hombre 
Igualtat de drets 

Feminisme només implicava a les dones, sense considerar altes opcions de gènere, i 
bàsicament al món del treball.  

Una postura més "radical" amb la que em feia vergonya identificar-me 
El contrari a masclisme 

Que solo defendía los derechos de las mujeres  
Abans pensava que feminisme era lluitar pels drets només de les dones 

Pensaba que podia arriba a ser radical, en el sentit de injust pels homes. 
Que eren una colla de dones sense res més a fer que protestar i criticar qui no pensa com 

elles 
Diguem que fa uns anys, quan m'iniciava al feminisme tenia una visió més liberal, 

superficial i clarament cis, hetero i eurocentrista. El tipic feminisme que arriba a la tele i 
que poc el veuràs als contextos assemblearis i reivindicatius. Quant més avances, més 

treballes en deconstruir el teu feminisme d'aparador. 
L'antonim a masclisme 

El contrari de masclisme, però amb connotació negativa, com a "superioritat" de la 
dona, en cap cas igualtat. 

Entenia com que hi havia només una línia de feminisme (no maquillar-se, no ser 
femenina, etc). 

Els majors enemics del feminisme son les prpies accions padades de les dones 
Movimiento sociopolitico que tiene como idea-fuerza la igualdad radical entre generos 

Potser si entenia el significat pero la forma en que s'escriu la paraula em causava rebutg 
per sembla que era la versió femenina de "masclisme" 

Creia que era una postura radical de les dones per defensar el seus drets i que anava, en 
alguns ocasions, contra els homes 

Radicales anti hombres 
La lluita per la igualtat 

No entenc el concepte feminisme, si no la igualtat total sigui quin sigui el gènere. 
Igualitat total entre persones al marge del genere 

La lluita de les dones per a aconseguir nés drets. Actualment consideto que és la lluita d 
tota persona per a tenir els mateixos drets independentment de la seva opció d gènere o 

altres circumstàncies personals. 
Lo veía algo exclusivo de las mujeres.  

Entenia el feminisme com “el masclisme encapçalat per dones”.  
Superioritat de dona sobre l'home 
Igualtat de drets de les dones envers els homes 

Igualdad, respetó 
Igualtat 

Simplement no coneixia en tot el que consistia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



[De la pregunta 7 a la 13 no hem extret resultats interessants per l’objecte d’estudi  i, per 

aquest motiu, no han estat incloses] 

 

 Pregunta 15. Elaboració pròpia 

 

24,24% 

19,69% 

12,12% 
7,57% 

10,60% 

4,54% 

21% 

Les persones enquestades consideren que van començar a 
mirar el món amb les “ulleres liles” a partir de les següents 

experiències: 
Qüestionament dels
estereotips i rols sexistes

Lectures i converses amb
contingut feminista

Vivències traumàtiques de
violències masclistes

Canvis  materials vitals
(maternitat, accés feina)

Actituds misògines dels
homes caps a les dones

Relacions o separacions
de parella

Altres



Pregunta 15: Classificació amb les respostes de les persones enquestades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1. Qüestionament  i desnaturalització 

dels estereotips i rols sexistes 
(tasques domèstiques, capacitats, 

publicitat...) 
[16 respostes] 

Quan vaig qüestionar-me els rols familiars 
dintre de la llar i el repartiment de les 

tasques.  
 

Sí, quan vaig adonar-me de les tantes 
vegades que havia tingut sexe per 

complaure als homes i mai a mi mateixa. 
També quan he tornat a veure la sèrie los 

serrano que m'encantava i m'he adonat de 
la de rols de gèneres i discriminacions cap 

a la dona que apareixen.  
 

Des de petita al veure les diferències en la 

manera de tractar i a l’hora de realitzar 
diferents tasques entre nens i nenes en el 

meu entorn proper, escola i família  
 

Dons quan veia les diferències de feines a 
la llar entre marit i muller i entre germana 

i germà i no dic res quan en vaig integrar 
al mon laboral.. 

Bé, dos fets que van succeir fa molts anys 

quan era petita, potser 10 anys. Un, la 
meva tia àvia donava més diners al meu 

germà perquè era noi i deia que en 
necessitava més que jo pel fet de se noi. I 

un altre fet, és que vaig escoltar una 
conversa d'unes dones a la tenda criticant 

a una noia perquè havia marxat amb un 
home a viure sense estar casada i em vaig 

preguntar: perquè és crítica només a ella i 
els dos estan fent el mateix? a partir 

d'aquestes dues anècdotes em vaig 
començar a fixar amb el masclisme que 

m'envoltava  
 

A casa. Quan era petita no entenia perquè 
jo havia de fer les coses de casa 

obligatoriament i el meu germà no i podia 
anar-se'n a jugar. 
 

De petita volia ser nen per sentirme 
llibre!!! 
 

quan vaig veure les diferencies 
educacionals entre nens i nenes 



 

Acceptar la meva feminitat 
 

Quan fent primària, no recordo el curs 

exacte però entre els 10 i els 12 anys, 
molts professors i professores se 

sorprenien que a la majoria de nenes de la 
meva classe se'ns donaven bé les 
matemàtiques més complexes i les 

ciències naturals. Recordo que unes 
quantes nenes vam respondre a les 

paraules de sorpresa preguntant que per 
què ha de ser sorprenent, que a les nenes 

se'ns poden donar bé tots els 
coneixements. 
 

La discriminació de la dona en el món de 
l’esport 

Des de petit jugava amb noies a cuinetes i 

nines i no sóc homosexual 
 

Com a mestra: observar i actuar davant 
d'actes íntegrament masclistes per part 

dels infants (nens i nenes). Fer un pas 
enrere i veure que hi ha patrons molt 

marcats, observar amb deteniment i ajudar 
a trencar-los. 

De les primeres coses que recordo és de 

mirar els anuncis de la tele des d'una altra 
perspectiva i adonar-me de la quantitat de 

masclisme que desprenen  

El reparto de las tareas domesticas 

Quan de petita els meus pares tractaven 

diferent als meus germans que a la meva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lectures i converses amb 

contingut feminista 

[11 respostes] 

Quan, als 70 vaig començar a prendre 

consciència i vaig conéixer la revista 
"Vindicación Feminista", LA Simone DE 

Beauvoir I vaig llegir "Una cambra 

pròpia" de la Virgínia Woolf. ✊💜 

La lectura de Virgínia Wolf 

Quan era més jove i manteníem debats de 

tota mena amb la colla 

Desde que era pequeña y vivía en un 

contexto desigual y machista tenia las 
gafas moradas, algo interno me decía que 

las cosas no eran así y se debía cambiar. 
Fue hasta la universidad cuando 

concientice este pensamiento. 



Xerrades amb la meva germana 

La lectura d'"una cambra pròpia" i la 
película d Disney "Brave" 
 

En un grup de dones de la meva 

organització 

Als debats que vam tenir a classe durant la 
ESO, època en la que es començava a 

tenir consciència dels problemes socials al 
voltant teu i del món en general. 

Des que vaig llegir el llibre "El diari lila 
de la Carlota" de Gemma Lienas que ho 

faig.  
 

Quan vaig ser conscient de l'especisme i 

l'antroandropocentrisme vaig començar a 
lligar conceptes arribant a la conclusió de 

que no té sentir lluitar contra el machisme 
si al mateix temps no es lluita contra altres 

opresions com el racisme, clasisme, 
especisme... ja que tot sistema d'opresió 

està connectat i reperciteix 
transversalment. Recomano el podcast de 

radiojaputa. 
 

Quan era més jove i manteníem debats de 

tota mena amb la colla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vivències traumàtiques d’abusos 

sexuals, violacions, violència de 

gènere... 

[8 respostes] 

El relato de Ana Orantes en TV 

posteriormente asesinada por su marido, 
era algo difícil de asumir en una sociedad 

que se presumía de ser un estado de 
derecho y por lo tanto de igualdad. 

En el moment en el que començo a veure 
tants casos de violacions, agresions, 

morts, etc. 

En el institut quan els nens jugaven a tocar 
culs. No m'agradava i al agafar la mà del 

noi que m'havia tocat es va posar violent i 
els altres m'insultaven. Es van creure 

superiors a mi pero em va sortir la força 
de dins i tot va acabar.  

veure i viure el mal tracte i abús sobre les 
dones 

Des que una alumna em va explicar la 

situació que vivien a casa seva  

Quan el meu millor amic va abusar 

sexualment de mi  

Després d’una relació de parella molt 



tòxica, vaig fer el canvi de xip; em vaig 
posar les ulleres liles i ja no hi ha qui me 

les tregui. Actualment, m’atreviria a dir 
que el feminisme m’ha salvat la vida. 
 

Quan estava acabant el batxillerat i 
tornaba a casa meva després de classes, i 

un desconegut va fer-me tocaments.....i 
quan li va a pasar a la meva filla de 16 

anys. 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Canvis en les condicions materials 

de vida/ noves etapes vitals  (món 

laboral, maternitat) 

[5 respostes] 

En mi trabajo 

Quan he decidit ser mare. He hagut de 
ponderar molts elements, especialment a 

nivell laboral. Assumir que la meva 
carrera professional tindrà una pausa. I 

això ho he trobat tremendament injust, ja 
que els homes no han de valorar aquest 

element a la hora de prendre la decisió de 
tenir un fill. 
 

Va ser el fet de tenir a la meva filla i veure 
tots els clixés masclistes cap a ella 

Mon laboral 

Quan ja de molt jove vaig viure i veure la 
profunda discriminació tant a nivell de 

tracte com salarial vers les companyes de 
feina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Actituds misògines dels homes 

caps a les dones (llenguatge 

sexista , mirades lascives, 

cosificació, insults...)  

[8 respostes] 

Un dia, en un yakutsi, una dona em va 
mirar lascivament i no es comportava de 

forma normal. Em va fer sentir molt 
incòmode, i per orgull no vaig marxar. En 

cap moment vaig témer per la meva 
integritat, ja que per sort jo era bastant 

més fort que ella. Vaig esgarrifar-me al 
pensar que les meves amigues, les meves 

germanes, ... les dones del món, els passa 
això de forma quotidiana, amb normalitat, 

i tan de bo només fos això. 

a l'escola, quan els meus companys 

utilitzaven llenguatge/humor sexista que 
em degradava a mi i les altres dones, i que 

fins el moment no n'era conscient. 

Quan entre amics algú deia "què putilla" o 
coses així i m'incomodava. 

Quan vaig veure que de nit les noies amb 
qui sortia tenien por d'anar soles 

Casos de bulling lgtbi quan anava a 



l'institut 

Cuando veo el colegueo excluyente de 
hombres en el que no participan las 

mujeres  

Veure el tracte de degradant de certs 

homes cap a les dones  

Després del #Metoo 

 

 

6. Situacions o tipus de relacions 

amb la parella  ( relacions 

tòxiques, separacions o 

divorcis....) 

[4 respostes] 

Temes de parella i rebuig a discoteques 

comercials. 

Mi separación 

Quan em vaig divorciar.  

Les primeres vegades que surts de festa 

quan veus o vius aquests tipus 
d'experiències. I amb relacions tòxiques 

d'algunes amigues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Altres 

[4 respostes] 

Quan comences a adonar-te que coses que 

abans et semblaven actituds normals i ara 
les veus masclistes. No tinc un record 

concret, però per exemple des de que veig 
el mon d'aquesta manera, estimo molt més 

les dones, ja no competeixo per qüestions 
d'homes i o d'aparença física i ara trobo 

molta bellesa en la diversitat del cos 
femení, que abans no trobava. També 

m'ha influït a nivell d'atracció sexual, em 
sento mes lliure. 

Quan vaig començar a mirar el món amb 

els ulls de la meva mare  

En el moment que vaig començar a 

conviure amb dones en tots els àmbits de 
la meva vida. 

Abans, a les discussions entre el meu pare 

i la meva mare, m'acostumava a 
posicionar molt al costat d'ell. Crec que és 

en part gràcies al feminisme que ara 
l'entenc millor a ella. 

 
 


