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LES NOVES MASCULINITATS 

Resum 

“Les Noves Masculinitats” és un treball d’aprofundiment teòric que parla sobre la 

construcció de masculinitats alternatives al Model Hegemònic de Masculinitat. La 

pregunta principal que buscar respondre és si l’Educació social contempla 

suficientment les Noves Masculinitats o Masculinitats Alternatives en les seves 

actuacions i fonamentacions teòriques. I, amb el seu procés d’investigació, es marca 

els següents objectius: elaborar un marc teòric bàsic sobre les Masculinitats 

Alternatives, útil per a poder fonamentar intervencions socioeducatives; conèixer com 

es treballa la construcció d’aquestes masculinitats des de l’Educació Social; i, per 

últim, fer una reflexió crítica sobre la construcció de masculinitats alternatives i el rol de 

l’Educació Social en aquesta tasca. 

Paraules clau: Patriarcat, Noves Masculinitats, Masculinitat Hegemònica, Feminismes, 

Educació Social. 

 

LAS NUEVAS MASCULINITADES 

Resumen 

“Las Nuevas Masculinidades” es un trabajo de profundización teórica que habla sobre 

la construcción de masculinidades alternativas al Modelo Hegemónico de 

Masculinidad. La pregunta principal que buscar responder es si la Educación social 

contempla suficientemente las Nuevas Masculinidades o Masculinidades Alternativas. 

Y, con su proceso de investigación, se marca los siguientes objetivos: elaborar un 

marco teórico básico sobre las Masculinidades Alternativas, útil para poder 

fundamentar intervenciones socioeducativas; conocer cómo se trabaja la construcción 

de estas masculinidades desde la Educación Social; y, por último, hacer una reflexión 

crítica sobre la construcción de  masculinidades alternativas y el rol de la Educación 

Social en esta tarea. 

Palabras clave: Patriarcado, Nuevas Masculinidades, Masculinidad Hegemónica, 

Feminismos, Educación Social. 

 

 



 

 
 

 

THE NEW MASCULINITIES 

Abstract 

The New Masculinities is a work that goes deeply into the theorization of the 

construction of new masculinities as alternatives to the hegemonic masculinity model. 

The main question tries to give an answer whether Social Education considers enough 

the New Masculinities or the Alternative Masculinities. Moreover, by this searching 

process, it pursuits the following goals: to develop a theoretical framework based on 

the Alternative Masculinities, useful to found socioeducative interventions; to get to 

know how the construction of this masculinities work from Social Education; and, last 

but not least, to make a critic reflexion of the construction of this Alternative 

Masculinities and the role of Social Education in this task. 

Key words: Key words: Patriarchy, New Masculinities, Hegemonic Masculinity, 

Feminism, Social Education. 
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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 
 

El Patriarcat és considerat un dels sistemes de dominació més antics (Engels, citat per 

Facio i Fries, 2005). És un sistema d’organització social jeràrquic, que situa la 

masculinitat en el punt més àlgid de la piràmide. El model de masculinitat hegemònic 

és rígid i tancat, i els qui el segueixen exerceixen relacions de poder i dominació sobre 

la resta, que queda automàticament exclosa i subordinada. D’aquesta manera, les 

dones són el grup subordinat per excel·lència, pel simple fet de no ser homes; al que 

es suma la resta d’homes que no segueixen les directrius de la masculinitat dominant. 

Aquesta investigació indaga en l’entramat d’aquest sistema que entre tots hem 

construït, fins arribar al qüestionament del seu eix central: la Masculinitat Hegemònica. 

És important detectar l’eix vertebrador, que permeti conèixer millor les dinàmiques 

socials, així com també fer un abordatge més integral de les problemàtiques. Però cal 

fer un pas més, cal transformar la societat. Les Noves Masculinitats o Masculinitats 

Alternatives1 són un moviment social i polític que defensa la igualtat de gènere, així 

com també l’alliberament de tots els col·lectius oprimits pel patriarcat. Les Noves 

Masculinitats rebutgen el model de masculinitat imperant i treballen per la construcció 

de noves maneres de viure la masculinitat (en plural), més positives. 

És important fer estudis al respecte, ja que existeix poca teorització respecte del tema i 

això impedeix donar a conèixer el moviment, així com també la fonamentació 

d’intervencions socioeducatives vinculades. És necessari introduir aquest nou element 

en l’enfocament de gènere tradicional, centrat en les dones, per poder una comprensió 

global i integral de les realitats. Una societat és composta per persones, sense 

distincions de gènere i/o sexe, per tant, mirar d’aconseguir canvis tan sols amb un grup 

de la població no és res més que reproduir les desigualtats. 

 

Aquest treball consta de dues parts: l’estat de la qüestió, per separat, i la discussió i 

les conclusions, juntes.  

En la primera part es fa un recull teòric sobre la producció escrita existent referent a 

les Noves Masculinitats i als principals temes necessaris per a la comprensió 

                                                             
1 Al llarg del treball, s’utilitzen indistintament ambdós termes, així com també es poden veure 
escrits en majúscula o minúscula. Més endavant, a l’apartat de “Noves Masculinitats”, es 
parlarà sobre la manca d’acord actual en la conceptualització. 
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d’aquestes. Aquesta part consta de dos capítols: les fonts secundàries, os es fa un 

recull dels principals autors i teories; i les fonts primàries, on mira de connectar la 

teoria amb la pràctica socioeducativa, mitjançant les entrevistes a cinc professionals 

socials de l’àmbit.  

En la segona part, es fa una discussió assagística on es reflexiona críticament sobre la 

teoria recollida, afegint les aportacions que l’autora fa al respecte. 

Per últim, s’exposen les conclusions més importants extretes del procés 

d’aprenentatge que ha suposat l’elaboració del treball. 
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2. PREGUNTA INICIAL I OBJECTIUS 

 

La pregunta que busca respondre aquest treball és la següent: 

- L’Educació social contempla suficientment les Masculinitats Alternatives en les 

seves actuacions i fonamentacions teòriques? 

 

Els objectius general i específics que aspira assolir són: 

- Elaborar un marc teòric bàsic sobre les Masculinitats Alternatives, útil per a 

poder fonamentar intervencions socioeducatives. 

 Conèixer i distingir els conceptes implicats.  

 Conèixer el context en que es desenvolupa el moviment i la seva relació 

amb altres moviments. 

 

- Conèixer com es treballa la construcció de Masculinitats Alternatives des de les 

pràctiques socioeducatives. 

 Analitzar pràctiques concretes que s’entan duent a terme al nostre 

context. 

 

- Fer una reflexió crítica sobre la construcció de Masculinitats Alternatives i el 

paper de l’Educació Social en aquesta tasca.  

 Analitzar l’impacte de la inclusió de les Masculinitats Alternatives en la 

pràctica de l’Educació Social. 

 

Aquestes quatre premisses són l’eix vertebrador d’aquesta recerca teòrica. Són el fil 

conductor que permetrà lligar els temes entre ells i donar un sentit conjunt i global al 

discurs. 

 

3. METODOLOGIA 

 

La metodologia més representativa per a aquest treball, en quant a la seva finalitat, és 

el mètode descriptiu. Selltiz, Jahoda, Deutsch i Cook (citat per Sabino, 1992)  el 

descriuen com aquell que permet analitzar la realitat descrivint-ne totes les 

característiques rellevants. Aquest procés d’anàlisi objectiu sobre com són i com es 

manifesten diversos fets i/o situacions permetrà oferir un coneixement neutral sobre la 
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situació que després es podrà interpretar per extreure conclusions, des d’una mirada 

crítica fonamentada.  

El recull d’informació s’ha elaborat a partir de fonts primàries i secundàries. Les fonts 

secundàries han estat principalment articles acadèmics i llibres, tot i que també s’ha fet 

ús de revistes electròniques, fulletons, guies, diaris i blogs. Els criteris que s’han seguit 

per incloure un material en la investigació han estats els següents: evitar pàgines web i 

els recursos interactius sense cap tipus de filtre alhora de ser penjats; buscar articles 

sempre acadèmics; comprovar les referències que s’han fet de cada autor per 

esbrinar-ne el prestigi, la qualitat, o la veracitat d’allò que aportaven; i, per últim, 

contrastar la informació amb altres fonts. Aquestes bibliografies s’han aconseguit 

mitjançant la cerca a biblioteques, per internet, preguntant a professors o professionals 

socials i, sobretot, seguint la pista que els mateixos autors deixaven d’altres autors. 

El recull d’informació mitjançant les fonts primàries, ha estat necessari per aprofundir 

en temes dels quals no s’havia trobat documentació suficient. Es tracta de cinc 

entrevistes qualitatives a professionals vinculats amb la intervenció socioeducativa 

relacionada amb el gènere i/o la construcció de Noves Masculinitats. Posteriorment, en 

l’apartat corresponent, s’aprofundirà en la metodologia i el procés emprat. 

A continuació, en la figura 1, es pot veure el cronograma general del treball, on 

s’explica la temporització de cada fase del procés. 
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  gener febrer març abril maig Juny 

Concreció del 
tema 

Concreció del tema X      

Elaboració de la 
pregunta inicial i 
objectius 

 X     

Cerca 
d’informació 
primària i 
selecció de les 
fonts2 

  X X X X  

Cerca 
d’informació 
secundària i 
selecció de les 
fonts 

 X X X X   

Redacció del 
treball 

Introducció i justificació      X 

Metodologia  X     

Estat de la qüestió 
(fonts secundàries) 

 X X X X  

Estat de la qüestió 
(fonts primàries) 

   X X X 

Discussió i conclusions     X X 

Bibliografia  X X X X X 

 

Figura 1. Cronograma general del treball (elaboració pròpia)  

El primer que es va fer va ser decidir el tema, concretar la pregunta inicial i els 

objectius a assolir i especificar la metodologia amb la que es portarien a terme. L’estat 

de la qüestió ha sigut la part més densa del treball, per això ha ocupat la major part del 

temps. La discussió i les conclusions s’han fet al final, per poder introduir les dades 

obtingudes mitjançant les fonts primàries. La bibliografia i els annexos han estat una 

tasca transversal al llarg de tota la investigació, ja que s’han anat introduint de forma 

simultània a la redacció.  

                                                             
2 Més endavant, s’explicaran les fonts primàries i s’aprofundirà en el cronograma propi 
d’aquestes al subapartat “Procediment”, dins de la metodologia de les Fonts Primàries. 
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PRIMERA PART: ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

CAPÍTOL I: FONTS SECUNDÀRIES 

4. PATRIARCAT 

 

El patriarcat és un sistema d’organització social jeràrquic, que situa a la masculinitat en 

una posició de superioritat permanent envers la dona, que es veu reflectida en tots els 

àmbits de la vida. “És una creació històrica elaborada por homes i dones en un procés 

que va trigar gairebé 2.500 anys en completar-se” (Lerner, 1990, p.58.). Per això, Engels 

el considerava “el sistema de dominació més antic” i, juntament amb Weber (citats per 

Facio i Fries, 2005, p.280), coincidien en la seva relació amb un sistema de poder on els 

homes tenen el domini respecte a les dones. Van ser les teories feministes les que van 

actualitzar-ne la definició. La feminista Lerner (citada per Facio i Fries, 2005, p.280) 

considerava el patriarcat com “la manifestació i la institucionalització del domini masculí 

sobre dones i criatures dins la família i l’extensió d’aquest domini masculí sobre les dones 

a la societat general”. Per tant, es pot veure que la desigualtat i la condició de 

subordinació era quelcom present tant en l’àmbit privat, com en el públic. D’altra banda, 

tenint els homes el poder de totes les institucions importants de la societat, les dones es 

veuen privades d’accedir-hi. Aquesta jerarquització, segons Facio i Fries (2005), i altres 

molts autors, quedava justificada per una suposada inferioritat biològica de les 

d’aquestes. Victoria Sau (2006) explica que el patriarcat “està infiltrat en tots els porus de 

la societat”, compost d’usos, costums, tradicions, normes familiars i hàbits socials. 

El patriarcat és una forma d’organització social que es considera androcèntrica. 

L’androcentrisme, segons Linares (2012), és:  

“una visió parcial del món, en què els homes són el centre i la mesura de tot. 

Allò que és masculí és valorat per sobre del que és considerat femení. 

S'estableix una jerarquia entorn del sexe, en què els homes dominen les dones. 

Des d'aquesta posició de supremacia, només es té en compte el punt de vista 

masculí. L'home es converteix en el màxim representant de la humanitat, i 

s'universalitzen els valors masculins en la societat. 

 El patriarcat és una forma d'organització social androcèntrica, en què els valors 

socials associats al gènere masculí tenen el poder i mantenen sotmesos els 

valors associats al gènere femení.” (p.9) 
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És important entendre des de quina perspectiva s’enfoca una societat, ja que això 

marcarà qualsevol construcció que s’esdevingui en aquesta ( els valors, els rols socials, 

el llenguatge, etc.). En aquest cas, l’ “home”, o, millor dit, la idea de masculinitat que dicta 

el patriarcat, és la punta més elevada d’un sistema piramidal i jeràrquic. 

Històricament, el patriarcat ha anat prenent diferents formes en l’espai i el temps, però 

sempre conservant el mateix fons ideològic: “ en qualsevol moment de la història cada 

“classe” ha estat composada per altres dues classes diferents: els homes i les dones” 

(Lerner, 1990, p.59). Segons Facio i Fries (2005),en tots els sistemes patriarcals es 

troben uns trets característics comuns: 

a) Es tracta d’un sistema històric, és a dir, té un inici en la història, no és pas 

quelcom natural. Això és de vital importància, ja que cal remarcar la impossibilitat 

de les dones alhora de registrar la seva pròpia història, per tant, la seva versió ha 

quedat exclosa. Com bé ho anomenen Facio i Fries (2005) “la Història (amb “H” 

majúscula)”, referint-se a l’home com a autor i protagonista d’aquesta, no ha 

registrat ni les aportacions femenines, ni les violacions als drets de les dones en 

les seves pàgines. Només s’explica la història viscuda i protagonitzada pels 

homes.  

 

b) Es fonamenta en el domini de la masculinitat, imposada a través de la violència 

masclista contra la dona, institucionalitzada i promoguda a través de les 

institucions de la família i l’estat. Tot sistema de dominació necessita de 

mecanismes per tal de mantenir-se, com ara la força i el temor, emprats per a 

reproduir també els privilegis d’aquells qui dominen. 

 

c) En les relacions d’opressió que esdevenen en el sistema patriarcal els homes 

també poden veure’s subordinats (si viuen una masculinitat diferent a 

l’hegemònica). Tot i així, la dona sempre es considerarà inferior, sigui quina sigui 

la posició jeràrquica d’aquest. S’entén que la relació de subordinació és directa 

quan es dona entre homes i dones que pertanyen a la mateixa categoria social 

(fent referència a les classes socials), i indirecta quan la dona es veu subordinada 

per un home que es considera de categoria inferior. A la figura 2, es poden veure 

gràficament aquestes relacions de subordinació, indistintament a la posició social 

que homes i dones ocupin. 
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Amb aquest tercer punt hem pogut deduir allò que s’insinuava al començament: el 

patriarcat es basa en un model hegemònic de masculinitat que serveix com a eix 

jerarquitzador i discriminatori, també pels homes. Més enllà de la evident condició 

desfavorable de les dones, els homes també es veuen afectats per aquest dogma de 

masculinitat. Així, aquell que no segueixin les directrius de masculinitat pautades, es 

consideraran de categoria inferior.  Però, quin és aquest model de masculinitat 

hegemònic? Tot i que més endavant aprofundirem en aquest tema, a continuació es faran 

unes pinzellades bàsiques inicials. 

Tal com ho expliquen Carabí i Segarra (2000), el sistema patriarcal als sistemes 

occidentals no tan sols es basa en el predomini de la masculinitat, sinó que l’home, a 

més, ha de ser blanc i heterosexual, afegint dos eixos més de desigualtat a aquest 

sistema organitzatiu discriminatori. Per tant, parlem de societats sexistes, racistes i 

homofòbiques (a més de classistes).  Aquesta ideologia hegemònica compta amb 

mecanismes per perpetuar-se i mantenir-se, com ara mites (falses idees apreses), la por 

o la violència; i amb eines per a reproduir-se, difondre’s i  transmetre’s, com ara la 

filosofia, la literatura, el cinema, l’educació, la medicina, la política, els m itjans de 

comunicació, etc.   

La trobada entre ètnies i cultures, ha anat donant lloc, cada cop més, a societats 

heterogènies, amb gran diversitat pel que fa a molts àmbits. Això provoca que el 

Patriarcat, configurat com un sistema únic i homogeneïtzador, s’hagi vist obligat a dotar-

se de mecanismes de defensa per tal de protegir-se de la por a la diferència. Carabí i 

Figura 2. Relacions de subordinació entre masculinitat i feminitat 
(elaboració pròpia) 
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Segarra (2000), parla d’aquests mecanismes de defensa, posant l’èmfasi en aquells que 

servien per autoafirmar-se en la idea d’home blanc i heterosexual: 

- Desvaloritzar l’ “altre” ètnic: per tal d’afirmar la supremacia de l’home blanc, dotant 

al diferent d’un sentit d’inferioritat i creant-li mentalitat d’esclau. L’ “altre” ètnic va 

passar a encarnar alguns valors que podrien considerar-se comuns amb un altre 

ser subordinat: la dona. Alguns dels estereotips que podien donar-se en aquest 

cas: individus submisos, incultes, passius... A més, val a dir que les seves 

cultures, llenguatge i ritus van ser substituïts per la cultura colonitzadora, exercint 

així un exercici de poder total envers ells. 

 

-  L’homosexualitat va ser considerada l’antítesi a l’homenia i la virilitat i, per això, 

demonitzada. El comportament heterosexual va ser considerat com a únic 

possible, justificant així la continuïtat de la masculinitat (del model hegemònic 

d’aquesta) i de la unitat familiar, com a base sobre la qual es sedimenta la 

societat. 

 

L’interès per definir aquestes “veritats universals” per part del col·lectiu masculí, no era 

altre que autodefinir-se ells mateixos d’una manera única, immutable i dominant, que els 

donés seguretat i els servís per afirmar i justificar el seu sentiment de superioritat i, 

conseqüentment, de poder.  

Fins aquí hem pogut veure dos clars eixos de desigualtat: la sexualitat i l’ètnia. L’anàlisi 

del gènere com a eix de desigualtat serà explicat més endavant i amb major profunditat, 

sent aquest el tema principal del treball. 

 

5. EL SISTEMA NORMATIU SEXE-GÈNERE 

 

El fet de que els homes i les dones siguin diferents (igual que ho són les dones entre si i 

els homes entre sí), és una evidència que no hauria de suposar cap problema. 

L’Ajuntament de Barcelona (2011) va redactar una guia de recursos per a l’educació amb 

perspectiva de gènere i LGTB (lesbiana, gai, transsexual i bisexual), “El sexe de l’Àngels”, 

redactada per L’escola Lliure el Sol i Raül López Cancho (2011), on s’aprofundeix sobre 

aquesta temàtica.  Segons aquesta guia, “diferència” no és antònim d’ ”igualtat”, sinó d´ 

”uniformitat”. Per tant, el problema esdevé quan la diferència ve acompanyada de la 

justificació a les desigualtats. La desigualtat, segons l’autor, s’entén com “la diferència 
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d’oportunitats i probabilitats dels individus per accedir als béns i als recursos socials” (p. 

8). Això implica l’existència d’un grup privilegiat per sobre d’un altre discriminat. Pel 

contrari, l’ “equitat”, seria la igualtat d’oportunitats entre homes i dones alhora de 

participar en diferents àmbits (econòmic, polític, educatiu, social...) i activitats (Álvarez, 

2015). 

És possible que la igualtat entre homes i dones s’hagi superat notablement en un pla 

jurídic, però queden molts àmbits en els que cal treballar: personal, familiar, professional, 

associatiu... Pel que respecte als homes, encara estem un pas endarrere en aquesta 

lluita, com més endavant s’analitzarà. 

 

5.1. EL SEXE 

 

Un dels pilars ideològics fonamentals de les societats patriarcals és el Sexisme. “El 

sexisme és una ideologia que defensa la divisió de la societat per raó de la diferència de 

sexe i el manteniment d'unes normes de comportament i rols corresponents a questa 

divisió” (Escola Lliure el Sol i López , 2011, p. 89). En aquesta definició podem diferenciar 

dos conceptes: el sexe i el gènere. A continuació s’aprofundirà en tots dos, de manera 

que es puguin analitzar i qüestionar des d’una mirada crítica i, conseqüentment, també el 

sexisme. 

Al Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) (2007) la paraula “sexe” té diferents 

accepcions dins del seu significat:  

“1. conjunt de les peculiaritats bioquímiques, fisiològiques i orgàniques que 

divideixen els individus d’una espècie en mascles i femelles (...) 

2. sexualitat 

3. òrgans genitals externs” 

Cal centrar-se en la primera definició per parlar de les diferències i desigualtats que es 

donen en la societat. Per tant, per sexe entén  el “conjunt de característiques biològiques 

que divideixen els individus d’una espècie en mascles i femelles” (Escola Lliure el Sol i 

López, 2011, p.14). p.14). Per biològic s’engloba l’anatomia (localització, forma, parts, 

estructura) i la fisiologia (funcions i processos). 

El mateix autor afegeix que existeixen diversos criteris per distingir, segons aquesta 

definició, el sexe d’una persona: 
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- Sexe genètic/genotípic/cromosòmic: es basa en els cromosomes sexuals. 

- Sexe cerebral: es basa en característiques neurològiques (hipotàlem, lòbul frontal, 

activitat neuronal...) 

- Sexe gonadal: es basa en les glàndules sexual i les hormones ( testicles/ 

espermatozoides/ alt nivell de testosterona o bé ovaris/òvuls/alt nivell d’estrògens) 

- Sexe genital: es basa en els òrgans sexuals interns (pròstata o bé úter/ trompes de 

Fal·lopi) o externs (escrot, penis o bé vagina/vulva, clítoris). 

- Sexe en funció de les característiques sexuals secundàries: com per exemple els 

pits, el pèl corporal, les característiques de la veu, l’estructura òssia, la nou, la 

musculatura... 

Socialment, aquestes determinacions es consideren “coherents” entre elles, per tant, 

s’usen per classificar les persones sota la categoria d’homes i dones. Però la realitat 

és que aquestes classificacions no es donen de manera tan clara, sinó que les línies 

divisòries que separen els mascles de les femelles són, molts cops, difuses si es pren 

aquesta conceptualització tan rígida com a referència.  Per exemple, existeixen 

persones amb el sexe genètic ‘home (XY), però el sexe genital de dona (úter, trompes 

de Fal·lopi, vulva, clítoris...).  

Aquesta ambigüitat es pot donar en tots els criteris esmentats anteriorment, cosa que 

provoca el sorgiment d’una nova categoria que serviria per incloure tots aquests casos 

que no s’inclouen en la dicotomia anterior: Intersex. S’entén per intersex la “persona que 

té uns trets sexuals que no corresponen amb els de les típiques categories home o dona, 

i que socialment es consideren trets “ambigus”  o “mixtes” (p. 18).  

Tot plegat, portaria a substituir l’anterior definició de gènere per una altra més inclusiva i 

oberta: “conjunt de característiques biològiques a partir de les quals es divideix els 

individus d’una espècie en mascles, femelles, intersex... “ (p.18) 

A la pregunta de “quants sexes hi ha?”, Escola Lliure el Sol i López (2011) en la mateixa 

guia contemplen diverses opinions al respecte i respon de la següent manera: 

o Existeixen dos únics sexes: mascle o femella. 

o Existeixen tres sexes: mascle, intersex o femella. 

o Existeixen cinc sexes: mascle, pseudohermafrodita masculí 

(cromosomes XY, testicles no descendits i vagina), hermafrodita 

autèntic (té un ovari i un testicle o la combinació: ovotesticle) , 

pseuhermafrodita femení (cromosomes XX ovaris i penis) o femella. 

o Existeixen tants sexes com persones. 
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De tot aquest debat, el més important és la superació de la dicotomia estricte mascle-

femella, que es deriva de la concepció de que totes les persones som al 100%  mascles 

purs o femelles pures. Si bé és cert que les classificacions de tres i cinc opcions superen 

aquesta visió dicotòmica, “segueixen presentant la dificultat que són biològicament 

problemàtiques i arbitràries les línies divisòries i les categories discretes (les que 

presenten separacions, parts no contínues)” (p.19). De fet, la proposta més propera a la 

idea de diversitat biològica és la quarta, que considera el sexe emmarcat en un ventall 

d’infinites possibilitats, on poden existir tants sexes com persones. Aquesta, però, tampoc 

queda exempta de problemes. 

 “Sobretot, té el problema que dur l’argument de la diversitat fins al punt de dir 

que no hi ha mascles ni femelles (perquè només hi ha persones/individus) fa 

difícil tractar el sexisme, el masclisme o l’opressió de la dona, perquè segons 

una forma d’interpretar aquesta proposta els conceptes dona i home no s’han 

de fer servir...” (p.19). 

Per tant, segons Escola Lliure el Sol i López (2011) sembla que la quarta proposta és 

conceptualment la més inclusiva, i tot i que ara per ara no sigui la més adient per lluitar 

contra el sexisme i les desigualtat de gènere (ja que ens cal poder referir-nos a les 

categories que estan dividint la nostre societat), sí que és important no perdre-la de vista, 

potser algun dia podem construir una societat on les persones no es classifiquin segons 

el seu sexe. Però abans, el pas previ és desconstruir  conceptualització dicotòmica que, a 

dia d’avui, encara és hegemònica. 

 

5.2. EL GÈNERE  

 

El gènere, segons el DIEC (2007) té, igual que el concepte sexe, diverses accepcions: 

“1. categoria gramatical que dóna lloc a la distribució dels substantius en 

classes nominals. 

2. grup de classificació taxonòmica dels éssers vius situats entre la família i 

l’espècie, format per la reunió d’espècies afins. 

3. sexe en funció dels trets, dels rols i de les funcions que li són culturalment 

associats.” 

La tercera definició és la que més guarda relació amb el tema que estem tractant, i 

connecta amb la segona part del la ideologia del sexisme, de la qual parlàvem 
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anteriorment: “manteniment d'unes normes de comportament i rols corresponents a 

questa divisió” (la divisió de sexes). Arribats a aquest punt, doncs, podem dir que el sexe 

fa referència a qüestions biològiques i el gènere a qüestions culturals (valors, rols, 

preferències i comportaments, associats a homes i dones).  

Aprenem allò que és masculí i allò que és femení mitjançant el procés de socialització. 

Són agents socialitzadors la família, la comunitat, l’escola, les religions, els mitjans de 

comunicació... Amb la socialització, les persones aprenem els valors, costums i hàbits de 

la societat a la qual pertanyem. Aquest és un procés que dura tota la vida, constantment 

estem aprenent i interioritzant allò que a nivell social, es dona per vàlid en el nostre 

entorn. Però, a causa d’aquest caràcter cultural, és important entendre que cada societat 

estableix els seus patrons, normes i valors, la seva idiosincràsia (Surt, 2013). 

En les societats patriarcals, la socialització del gènere es dona de la següent manera: 

 

L’ Escola Lliure el Sol i López (2011) expliquen que un dels aspectes més rellevants del 

sistema de relacions de gènere és el fet de que les característiques i rols que assigna no 

són pas neutrals, sinó que ho fa de forma jeràrquica: atribueix més valor a les 

característiques associades a la masculinitat, que no pas a la feminitat.  

 

5.2.1. ESTEREOTIPS DE GÈNERE 

 

Mackie (1973, citat per González Gabaldón, 1999, p.79) explica que els estereotips són 

“aquelles creences populars sobre els atributs que caracteritzen a un grup social i sobre 

les que hi ha un acord bàsic”. Existeix una clara vinculació entre el concepte “estereotip” i 

el concepte “prejudici”, entenent per prejudici el “conjunt de característiques negatives en 

relació a un grup social” (González Gabaldón, 1999, p.79). Tots dos són fenòmens 

Les dones són socialitzades per... Els homes són socialitzats per... 

- La reproducció 

- Romandre en l’àmbit domèstic o 

compaginar el treball domèstic 

amb l’extradomèstic 

- L’èxit en allò domèstic 

- La seva autoestima provingui 

‘allò domèstic 

- La  producció  

- Progressar en l’àmbit públic 

- L’èxit 

- La seva autoestima provingui 

d’allò públic 
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compostos per coneixements, judicis i creences; cosa que no vol dir que tots els 

estereotips tinguin relació necessària amb un prejudici. 

“Els estereotips tenen una funció molt important per la socialització de l’individu: 

faciliten la seva identitat social, la consciència de per`tanyer a un grup social, ja 

que l’acceptar i identificar-se amb els estereotips dominants en un determinat 

grup és una manera d’integrar-se en aquest” (González Gabaldón, 1999, p. 80). 

Per tant, fixant-nos en la classificació anterior sobre la socialització de gènere, podem 

deduir en quin sentit aniran els estereotips de gènere. A continuació, es pot veure a la 

figura 3 un quadre que ho reflecteix (Surt, 2013): 

MASCULINITAT FEMINITAT 

Poder/seguretat 

Treball assalariat 

Professional 

Deportista 

Intel·ligent 

Agressiu 

Fort 

Persona cuidada 

Raó 

Seny 

Autoritat 

Activitat 

Independència 

Bellesa física 

Dona de casa 

Familiar, casolana 

Emotiva 

Intuïtiva 

Tendre 

Dèbil/fràgil 

Cuidadora 

Espontaneïtat 

Sensibilitat 

Sumissió 

Passivitat 

Dependència 

Figura 3. Socialització en els estereotips de gènere (elaboració a partir de Surt (2013)). 

 

Es potencia la seva intel·ligència 

Es potencia la seva llibertat i promoció 

Se’ls estimula 

Se’ls educa en: l’acció, l’exterior, lo 

macrosocial (l’èxit en les relacions 

laborals i socials), la independència 

Se’ls fa responsables del suport econòmic 

Es potencia la seva afectivitat 

Es reprimeix la seva llibertat i promoció 

Se les orienta 

Se les educa en: la intimitat, l’interior, lo 

microsocial (en la dedicació a la família), la 

dependència 

Se les fa responsables del suport afectiu 
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Existeix un debat obert sobre el fet de que els estereotips puguin tenir un fons de veritat o 

només siguin una transformació subjectiva de la realitat. Es consideren socialment 

acceptades dues qüestions al respecte (González Gabaldón, 1999): 

- Els individus busquem la evidència que confirma l’exactitud de les nostres 

creences envers els altres 

- Tendim a percebre en les actuacions dels altres allò que confirmi les 

expectatives pròpies 

Això és el que s’anomena “efecte d’autocompliment” dels estereotips. De la mateixa 

manera que existeix un consens en admetre que les persones tendim a actuar en direcció 

a allò que s’espera de nosaltres, també passa en aquesta cas. 

“Els estereotips no són, en definitiva, més que fidels reflexos d’una cultura i una 

història i com a tals van a néixer i a mantenir-se perquè responen a les 

necessitats que té tal context de mantenir i preservar unes normes socials 

avantatjoses per ell.” (González Gabaldón, 1999, p. 83) 

 

L’actual sistema normatiu de gènere és masclista, ja que discrimina la feminitat, i 

heterosexista, perquè discrimina l’homosexualitat també (entre d’altres col·lectius que 

més endavant s’analitzaran). D’aquesta manera, no tan sols constata diferències entre 

ambdós gèneres sinó que construeix desigualtat entre les persones (Escola Lliure el Sol i 

López, 2011). En conseqüència, els estereotips de gènere: 

“De la mateixa manera que altres estereotips ancorats profundament en la 

societat, el estereotip de sexe porta a la sobreestimació de la uniformitat; tots i 

cadascun dels individus del grup home o dona “son” com son vistos els seus 

grups actuen i s’emocionen i senten com el seu grup”. (González Gabaldón, 

1999, p. 86) 

 

Els estereotips de gènere, com els de qualsevol tipus, s’aprenen mitjaçant un 

aprenentatge en el que els agents socialitzadors, sobretot la família i l’escola, prenen 

gran protagonisme. A continuació Williams i col·laboradors (1990, citats per la mateixa 

autora) senyalen els aspectes relacionats amb l’aprenentatge de les categories sexuals: 

1. Aprendre a identificar el sexe de les persones 

2. Aprendre a identificar el propi sexe i la constància del gènere 

3. Identitat del rol de gènere 
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4. Aprendre les característiques i conductes dels pares 

5. Aprendre quins jocs i quines activitats estan lligades a cadascun 

6. Adquirir les creences sobre els trets de personalitat que distingeixen als homes de 

les dones 

Referint-se a la qüestió evolutiva dels estereotips de gènere, Martin i Biernat (1989, citats 

per la mateixa autora) van descobrir que en augmentar l’edat, l’esquema de gènere es 

torna més elaborat, fins arribar a construir un constructe unidimensional i bipolar en el 

que allò femení es col·loca en un extrem, oposat allò masculí. 

 

5.3. LA CADENA SIMBÒLICA 

 

Les relacions de gènere construeixen unes expectatives socials sobre les persones en 

funció del seu sexe. Són normes socials que determinen què és allò que s’espera d’un 

home o una dona, amb motiu del seu sexe (masculí o femení). 

A continuació, la “Cadena Simbòlica” serveix per il·lustrar com el sistema normatiu de 

gènere lliga obligatòriament el sexe biològic amb la identitat de gènere, amb els rols de 

gènere amb l’orientació sexual i amb les pràctiques sexuals (Escola Lliure el Sol i López, 

2011). 

  

NORMA 

 

EXCLUSIÓ/SANCIÓ 

 

SEXE: conjunt de 

característiques 

biològiques a partir dels 

quals es divideix els 

individus d’una espècie en 

mascles o femelles (el 

model normatiu de gènere 

no contempla altre 

opcions). 

 

 

 

 

Mascle               femella 

 

 

 

 

Intersex 

 

IDENTITAT DE GÈNERE: 

l’autopercepció d’una 

persona en relació al seu 
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sexe/gènere, com es 

presenta en societat i com 

vol que se la tracti. Pot 

coincidir, o no, amb la 

identitat que té socialment 

assignada. 

Home                 Dona Transgènere, 

transsexual, etc. 

 

ROL DE GÈNERE: conjunt 

de comportaments, 

tasques i actituds 

assignades a les persones 

en funció del seu sexe. 

 

 

Home                  Dona 

 

 

Noia masculina, noi 

efeminat, etc. 

 

ORIENTACIÓ SEXUAL: és 

la preferència amorosa i/o 

sexual continuada per 

persones en funció del seu 

sexe. 

 

 

 
 

Lesbiana, gay, bisexual, 
asexual, panasexual, etc. 

 

PRÀCTIQUES SEXUALS: 

comportaments relacionats 

amb el sexe que té una 

persona.  

 

 

 

Coit heterosexual 

 

 

Estimulació anal als 

homes, parafílies, 

masoquisme, sadisme... 

Figura 4. La cadena simbòlica (elaborat a partir de Escola Lliure el Sol i López, 2011) 

Com es pot veure a la figura 4, el model normatiu de gènere considera qualsevol 

desviació de la norma anormal i és sancionada socialment, mitjançant el rebuig, la 

discriminació i la subordinació. D’aquesta manera, el gènere és un eix de desigualtat que 

genera molts col·lectius exclosos, vulnerables. A continuació s’expliquen alguns 

conceptes esmentats anteriorment relacionats amb les diferents alternatives referents a 

l’orientació sexual i la identitat de gènere. 

El mateix autor, explica que quan es parla d’identitat de gènere, existeixen diverses 

realitats, més enllà de la dicotomia home/dona: 

- Home: persones amb cos masculí que s’identifiquen amb el gènere masculí. 

- Dona: persones amb cos femení que s’identifiquen amb el gènere femení. 

T’agraden 

els homes 

T’agraden 

les dones 
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- Persona transgènere: persones amb el cos d’un sexe però que s’identifiquen 

amb el gènere contrari. 

- Persona transsexual: persones que se sotmeten, per via hormonal o 

quirúrgica, a un procés de canvi de sexe (procés de reassignació de sexe). 

La diferència entre les persones transgènere i les persones transsexuals és el 

posicionament davant de la mateixa realitat: no sentir coincidència entre gènere i sexe. 

Les persones transsexuals, es socialitzen un dels gèneres; mentre que les persones 

transgènere parteixen d’un qüestiona ment del sistema sexe/gènere, resistint-se a 

sotmetre’s a un dels dos rols. Tot i així, transsexuals transgènere i persones travestides 

(aquelles que els agrada vestir-se o disfressar-se del gènere contrari) són tres conceptes 

que s’engloben en el genèric “trans”. 

Quan es parla d’orientació, inclinació o preferència sexual, no s’usa el terme “opció 

sexual”, perquè és discutible el fet de que l’atracció sexual cap a un sexe o altre sigui 

quelcom que es pugui triar a voluntat (Escola Lliure el Sol i López, 2011). Pel que fa a 

l’orientació sexual s’acostuma a distingir entre següents possibilitats: 

- Homosexual: persona que se sent atreta amorosa o sexualment, de manera 

continuada, per persones del mateix sexe. 

- Heterosexual: persona que se sent atreta amorosa o sexualment, de manera 

continuada, per persones de l’altre sexe. 

- Bisexual: persona que se sent atreta amorosa o sexualment, de manera 

continuada, per homes i dones. 

- Panasexual: persona que se sent atreta amorosa o sexualment, de manera 

continuada, per persones de diferents sexes (homes, dones, intersex...). 

- Asexual: persones que no senten cap mena d’atracció amorosa o sexual cap a 

altres persones. 

 

Malgrat el sistema normatiu de gènere, que obliga a establir una relació directa entre 

sexe, identitat de gènere, rol de gènere, orientació sexual i pràctica sexual, és important 

entendre que aquests conceptes, a la pràctica es poden relacionar de múltiples maneres. 

Per exemple: un noi efeminat no necessàriament ha de ser homosexual, o bé que una 

persona sigui transsexual femenina no implica que li hagin d’agradar els homes. A més, 

cal entendre que les categories no són tancades, per exemple, hi ha moltes persones que 

varien la seva orientació sexual al llarg de la seva vida. En aquest casos, per exemple, és 
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erroni pensar “als 40 anys va descobrir que era gai”, quan hauríem de “ als 40 anys va 

canviar d’orientació sexual”. 

 

5.4. FRONTERES DIFUSES ENTRE BIOLOGIA I CULTURA 

 

Habitualment quan es parla sobre sexe i gènere, es pressuposa que el fet de que un sigui 

biològic i el l’altre cultural, implica que la construcció social es va bé sobre una base 

donada, per tant, el sexe és anterior al gènere.  

Però la veritat és que s’ha pogut demostrar que el sexe no és del tot objectiu, ja que la 

biologia també és, en part, interpretada culturalment. Per tant, el sexe també té aspectes 

subjectius i discutibles com, per exemple, el debat sobre quants sexes existeixen (dos, 

tres, cinc, infinits...). El coneixement científic ajuda a entendre la realitat, però és la 

concepció de gènere qui defineix el sexe de cadascú. Seguint la mateixa guia de l’ Escola 

Lliure el Sol i López (2011): 

“el que sí que és cultural i construït és que haguem de tenir una visió 

dicotòmica/binaria/dual/bipolar del sexe segons la qual tothom hagi de ser 

necessàriament o bé home o bé dona, i no hi hagi més opcions. 

Per tant, a partir del sexe es construeix el gènere, però a partir del gènere 

també es construeix una visió del sexe.” (p.26) 

Un dels debats més freqüents és el de determinar quines realitats són culturals i quines 

biològiques, entenent que la biologia també té un punt cultural, com s’acaba d’explicar. És 

un debat interessant i enriquidor, ja sigui per ampliar el nostre coneixement o per orientar 

les nostres accions, el problema és que sovint es basa idees errònies. A continuació,  

l’autor recull alguns pressupòsits discutibles: 

1. Els comportaments d’origen biològic són bons: 

Aquest supòsit és molt discutible, ja que existeixen moltes coses biològiques que no 

són bones, com ara el virus i les berrugues, i d’altres fabricades pels humans que sí 

que ho són, com ara la penicil·lina.  

És molt important destacar aquest punt, perquè molts cops aquest argument de 

natural-cultural, s’usa per desacreditar ideològicament determinades pràctiques o 

comportaments, com és el cas de l’homosexualitat. En aquest cas, si es considera que 

és quelcom cultural, es defensa el fet de que la biologia només permet la reproducció 

entre persones de diferents sexes, per tant, sota aquesta premissa, es justifica que 
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qualsevol altre comportament no és natural, per tant, és dolent. D’altra banda, si es 

considerés que l’homosexualitat és quelcom determinat genèticament, serviria per 

justificar el seu caràcter patològic. Sigui quin sigui el resultat, seria interpretat a 

conveniència, per interès. 

2. Els comportaments d’origen biològic són més difícils de canviar que els 

d’origen cultural 

Davant d’aquest supòsit, és interessant recordar que existeixen elements biològics 

que són més fàcils que canviar que no pas altres de tipus cultural.  Què és més fàcil, 

corregir una miopia o fer canviar a una persona d’equip de futbol? 

3. Es pot saber quins comportaments són d’origen biològic i quins són 

d’origen cultural. 

En relació amb aquest últim supòsit, existirien dos enfocaments oposats que el farien 

possible: 

o El determinisme biològic (o biologicisme): considera que les accions humanes 

estén determinades per la genètica. Per tant, la naturalesa humana està 

únicament determinada pels gens. Un dels grans problemes d’aquesta visó és que 

sovint  és usada per justificar les desigualtats, com si fossin quelcom natural que 

vingués determinat per una biologia inevitable i immodificable. 

o El determinisme cultural: considera que la naturalesa humana és del tot 

modificable, cultural i educativament, i que, per tant, les característiques de les 

persones són, en la seva totalitat, socialment construïdes. 

Totes dues visions són reduccionistes i massa radicals. És important entendre que 

la biologia i la cultura interaccionen, estan relacionades entre sí. Cap de les dues 

es dona de forma aïllada. De la mateixa manera que les propietats biològiques 

sorgeixen com a conseqüència de la vida social, la vida social també es 

conseqüència de la nostre naturalesa humana. 

 

No traslladar a un anàlisi crític aquestes idees pot donar lloc a conclusions errònies o 

interessades, per tant, és important no donar res per suposat, abans no s’hagi sotmès 

a una comprovació fiable.  Així, Escola Lliure el Sol i López (2011) arriben a concloure 

que el fet de que una característica o comportament sigui biològic o cultural  

1. No ens diu res sobre el fet que sigui bo o dolent. 

2. No ens diu gaire sobre el fet que sigui més o menys modificable. 



 

 
28 

 

3. És difícil saber si una característica o un comportament és biològicament innat 

o culturalment adquirit. I si s’accepta que és fruit d’una combinació dels dos tipus 

d’elements, és difícil especificar quin pes té cascun. 

Per tant, cal relativitzar la importància del debat “biològic vs cultural” o “innat vs 

adquirit”, sobretot quan és plantejat de forma ideològicament molt interessada” 

(p.31). 

 

 

6. MOVIMENTS SOCIALS I POLÍTICS ENFRONT EL PATRIARCAT 

  

Als països occidentals, el sistema patriarcal, com s’ha dit anteriorment, ha estat construït en 

base a un model únic de masculinitat: l’home blanc heterosexual. D’aquesta manera, 

sorgeixen tres grans eixos de desigualtat, de discriminació: l’ètnia, la sexualitat, el sexe i el 

gènere. S’afegeix el “gènere” separat de “sexe”, perquè com s’ha pogut veure al punt 

anterior, són dos conceptes ben diferenciats que, com els demés, en cas de no manifestar-

se com ho dicta la norma social, també formen part dels col·lectius que el patriarcat 

discrimina.  

Històricament, s’han anat donant diverses moviments socials i polítics on els grups oprimits 

han anat buscant l’alliberament d’aquesta posició de subordinació, marginació i desigualtat. 

Com bé apunten Segarra i Carabí (2000), als anys 50’ es va iniciar el moviment de drets 

civils als EEUU, per tal de reclamar la igualtat de drets per a totes les ètnies, denunciant així 

l’ètica racista basada en la dominació de l’ètnia blanca. També el col·lectiu gai va 

manifestar-se al 1969 a Stone Wall, per tal de defensar la llibertat de preferència sexual i en 

contra de l’exclusivitat del model heterosexual normatiu. 

 A continuació es parlarà del moviment social i polític dels feminismes i els moviments 

d’alliberament sexual. Així com també es parlarà dels Moviments d’Homes, tot i que aquest 

apartat s’aprofundirà en un apartat posterior.  

 

6.2.   ELS FEMINISMES 

 

6.2.1.  CONCEPTUALITZACIÓ 

 

“La universalidad de la subordinación femenina, el hecho de que exista y que involucre los 

ámbitos de la sexualidad, la afectividad, la economía y la política en todas las sociedades, 
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independientemente de sus grados de complejidad, da cuenta de que estamos ante algo 

muy profundo, e históricamente muy enraizado, algo que no podremos erradicar con un 

simple reacomodo de algunos roles en lo sexual o social, ni siquiera con reorganizar por 

completo las estructures económicas y políticas. Instituciones como la familia, el Estado, la 

educación, las religiones, las ciencias y el derecho han servido para mantener y reproducir 

el estatus inferior de las mujeres.” (Facio i Fries, 2005, p.2) 

El feminisme és el moviment d’alliberament de la dona a partir de desconstruir les relacions 

socials asimètriques que es deriven del model patriarcal, eliminant les jerarquies i les 

desigualtats en base al sistema sexe-gènere. Segons Sau (2000), el feminisme:  

“és un moviment social i polític que es va iniciar formalment al segle XVIII, i suposa la presa 

de consciència per part de les dones, com a grup o col·lectiu humà, de l’opressió, 

dominació, subordinació i explotació de la que ha estat i és objecte per part del col·lectiu 

masculí, situat en el si del patriarcat... la qual cosa les fa moure per a l’alliberament del seu 

sexe, amb totes les transformacions de la societat que aquella requereixi”(p.121) 

S’entén, doncs, que el feminisme es un moviment que busca l’emancipació de la dona, en 

quant a aconseguir la igualtat en tots els àmbits de la vida (jurídic, ideològic, socioeconòmic, 

social...). El canvia ha de donar-se de manera integral, no només en un dels terrenys. Per 

això, es busca fer front al patriarcat, i construir un model alternatiu, ja que qualsevol canvi 

que intenti fer-se sota aquest mateix sistema estructural, no contribuirà a la veritable 

transformació. 

El feminisme, segons Escola Lliure el Sol i López (2011), té una doble vessant: és una teoria 

política (que analitza de forma crítica les relacions de poder entorn el gènere) i, alhora, 

també és un moviment social (que busca produir canvis tant el l’àmbit públic com privat. Per 

això, Gamba (2008) el considera que el feminisme va més enllà d’analitzar i/o diagnosticar 

sobre la població femenina, això és al que es dediquen els Estudis de la Dona sinó que 

busca explícitament els camins per transformar la realitat, mitjançant una acció mobilitzada. 

El moviment feminista no és homogeni, ja que existeixen diferents corrents ideològiques que 

més endavant s’explicaran. Al llarg de la història ha anat evolucionant i prenent diferents 

formes, fins a arribar a entendre’l de forma plural; avui en dia parlem  dels “moviments 

feministes”. Tot i així, segons Gamba (2008) podem constatar que quan es parla de 

feminismes, es fa referència a un “moviment polític integral contra el sexisme, en tots els 

nivells, que expressa la lluita de les dones contra qualsevol forma de discriminació” (p.2). 
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La lluita feminista no és només exclusiva de les dones, tothom que defensi la causa pot 

incloure’s. Molts homes se senten còmodes i hi participen d’aquest moviment a favor de la 

igualtat de sexes.  

D’altra banda, la masculinitat patriarcal és quelcom que ha entrar en un fort debat 

darrerament, considerant-se per molts autors “en crisi” (Carabí i Segarra, 2000). Aquest és 

un tema en el qual s’aprofundirà més endavant, ja que és el tema central de l’aprofundiment 

teòric que s’està fent. 

 

6.2.2.  MITES SOBRE ELS FEMINISMES 

 

La lluita del moviment feminista, que com s’ha vist en el apartat anterior, ha anat 

evolucionant amb el temps, progressant i prenent diverses formes, no només ha significat la 

presa de consciència de les dones com a grup oprimit. Sinó que també ha suposat una 

amenaça real per al sistema patriarcal, entenent que un sector de la població (homes i 

dones) pretén desmuntar el sistema, qüestionant les relacions jeràrquiques basades en la 

supremacia de la masculinitat i totes les demés construccions que se’n deriven. 

En aquest sentit, els moviments feministes no queden pas exclosos de crítiques i, amb elles, 

sorgeixen molts mites, falses creences generalitzades, amb les que es pretén desvirtuar el 

moviment. L’origen d’aquestes creences equivocades tant pot ser el desconeixement i la 

desinformació, com els interessos en contra, el fet és que provoquen que una part de la 

societat en tingui una mala opinió o no comparteixi la lluita, basant els seus arguments en  

idees errònies. 

A la taula 5, es poden veure alguns dels mites més freqüents del feminisme. 

MITE  Desmitificació: 

“Les feministes lluiten per a 

que les dones arribin a 

assolir els mateixos drets 

que els homes” 

El Diccionari de la Llengua Espanyola (RAE, 2014) 

defineix el feminisme com “1.Doctrina social 

favorable a la dona, a qui concedir capacitat i drets 

reservats abans als homes; 2. Moviment que exigeix 

per a les dones iguals drets que per als homes. 

El Diccionari de la Llengua Catalana (DIEC, 2007) el 

defineix de la següent manera: “moviment social que 

denuncia la submissió tradicionalment dels homes a 

les dones i promou l’equiparació de drets entre els 
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dos gèneres”. 

El diccionari Anglès Oxford English Dictionary (2000), 

s’afegeix a la mateixa línia, definint feminisme com 

“creença que les dones haurien de tenir el mateixos 

drets, poder i oportunitat que els homes i ser 

tractades de la mateixa manera” 

 

Com es pot veure, a més de ser una creença 

generalitzada, també és quelcom que a nivell 

acadèmic, el diccionari lingüístic corrobora. Aquesta 

conceptualització té una errada de base: la mirada és 

androcèntrica. Un cop més, la masculinitat és el punt 

central, la referència, i es sobreentén que les dones 

volen arribar a assolir aquesta posició desitjada, 

perfecte. 

Cal desprendre’s d’aquesta visió, i entendre que el 

feminisme no busca que el gènere femení s’equipari 

al masculí, sinó que el que defensa és la igualtat 

entre ambdós.  

“El feminisme i el 

masclisme són el mateix, 

però al inrevés” 

El feminisme pretén la igualtat entre gèneres, mentre 

que el masclisme situa els homes en una posició de 

superioritat envers les dones. Per a que es complís el 

mite, la lògica seria la següent: 

Feminisme: reivindicació de la igualtat entre dones i 

homes, en considerar actualment que les dones 

estan discriminades. 

Masculinisme: reivindicació de la igualtat entre dones 

i homes, en considerar que actualment els homes 

estan discriminats. 

Masclisme: reivindicació de la superioritat i 

hegemonia dels homes respecte les dones. 

Femellisme: reivindicació de la superioritat i 

hegemonia de les dones respecte els homes. 

 

Per tant, allò que podria equiparar-se al masclisme, 
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seria el “femellisme”, però històricament no s’ha 

registrar cap tipus de moviment social que difongui  o 

promogui plantejaments en aquest sentit. Per tant, 

seria inventar un concepte nou per a una situació que 

no és real. 

“Les feminazis odien els 

homes”  

El mateix passa amb el terme “feminazi”, que es fa 

servir per referir-se despectivament a les feministes. 

Equiparar el feminisme al nazisme és quelcom que 

tampoc té sentit, ja que de la mateixa manera que el 

nazisme és una ideologia radical, racista i antisemita; 

el feminisme no expressa cap tipus d’odi o rebuig cap 

al gènere masculí.  

Aquest mite està molt lligat a l’anterior, que iguala el 

masclisme amb el feminisme. 

“La paraula feminisme, 

exclou i discrimina els 

homes” 

El feminisme, com s’ha vist anteriorment, s’anomena 

així perquè entén que la lluita és a favor de les dones 

com a grup oprimit, no per perquè entengui la 

supremacia d’aquestes envers els homes 

(femellisme). 

La lluita feminista és un moviment que inclou tant a 

homes com a dones que defensin la igualtat de 

gènere. 

“El feminisme només es 

preocupa pels problemes 

de les dones i deixa de 

banda totes les altres 

lluites” 

El feminisme és molt plural, per això parlem de 

“feminismes”. Dins d’aquesta diversitat si bé hi ha 

feministes que es dediquen exclusivament a la 

defensa dels drets de les dones, també hi ha d’altres 

que entenen la lluita necessàriament vinculada a 

altres moviments i adscripcions polítiques. 

Figura 5. Els mites del feminisme (elaboració pròpia a partir de De Los Ríos (2015), Álvarez 
(2015) i Escola Lliure el Sol i López (2011). 
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6.2.3. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL FEMINISME 

 

Contextualitzar històricament el feminisme és complicat, ja que molta de la bibliografia 

respecte a la seva evolució històrica no coincideix respecte a les dates, o fins i tot es 

contradiu. Tot i així, la majoria d’estudis sobre el feminisme coincideixen en apuntar que 

existeixen tres etapes claus en la seva evolució històrica. Valcárcel (2001), De las Heras 

(2009), Castells (2000) i la majoria d’autors, segueix aquesta línia i les classifica de la 

següent manera: 

 

6.2.3.1. Primera onada: El feminisme il·lustrat 

 

Durant la Il·lustració (S XVII), amb el Racionalisme, els ideals d’igualtat, raó i ciutadania van 

assolir el seu punt més àlgid. D’aquesta manera, les societats començaven a qüestionar les 

relacions asimètriques i les  jerarquies socials entre estaments. Seguint la mateixa filosofia, 

posteriorment, la Revolució Francesa (1789), abanderant-se amb les idees “llibertat, igualtat 

i fraternitat” va significar la revolta dels col·lectius que fins al moment s’havien vist supeditats 

Àlvarez (2015).  

Aquesta primera onada d’activisme feminista va estar estretament vinculada amb la Teoría 

dels Drets Humans. Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft van ser grans pensadores i 

lluitadores feministes que defensaven, fonamentalment, els Drets Humans. Prova d’aquests 

fet van ser les importants publicacions que van fer, entre d’altres: al 1971, de Gouges va 

escriure “La declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía” i, al 1792, 

Wollstonecraft va escriure “Vindicación de los Derechos de la Mujer” (citades per De las 

Heras, 2009). 

Va ser en aquest moment quan les dones, prenent consciència de grup oprimit, van iniciar la 

seva pròpia lluita, emmarcada en el context revolucionari. Les diferents realitats de les 

dones que formaven part del moviment van crear divisions entre les burgeses i les obreres, 

que naturalment, no tenien els mateixos interessos ni les mateixes reivindicacions (Unió de 

joventuts comunistes d’Espanya (UJCE). 

Però va resultar que la justícia i la igualtat que la Revolució Francesa prometia només es 

contemplava per una part de la població. D’aquesta manera, un cop més, les dones i altres 

col·lectius, van tornar a supeditar-se a un altre grup considerat superior: els homes, 

considerats ciutadans lliures. Al 1971, Olimpia Gouges, escriu la “Declaració dels drets de la 

dona i de la ciutadania”, on denuncia el fet de que la revolució hagués oblidat a les dones en 
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el seu projecte igualitari i alliberador, i per això demana la igualtat, llibertat i els drets polítics, 

en especial pel que respecta al dret a vot. 

Tot i així i la manca de progressos aconseguits, les dones que es van mobilitzar van donar 

un gran pas pel que posteriorment significaria un dels majors moviments socials de la 

història: havien desenvolupat un sentiment de col·lectiu, havien pres consciència de la seva 

condició d’opressió. Això era fonamental per enfrontar les lluites que posteriorment vindrien. 

 

 

6.2.3.2. Segona onada: El feminisme liberal sufragista 

 

Durant el segle XIX existien diverses filosofies, idees, creences generalitzades socialment, 

que argumentaven i justificaven, la posició de subordinació de les dones. Rosseau, per 

exemple, defensava la idea de que homes i dones formaven part de dos territoris clarament 

diferenciats que no podien barrejar-se: allò polític i espiritual pels homes, i allò natural per 

les dones (Valcárcel, 2011). Altres autors van seguir per la mateixa línia: 

Hegel, en la “Fenomenologia de l’Esperit” (1807) (citat pel mateix autor) explicava que el 

destí de les dones era la família, mentre que pels homes, l’Estat. Aquest era, segons ell, un 

fet indiscutible i irrefutable. De la mateixa manera, Schopenhauer parlava de que l’esperit 

està encarnat en el sexe masculí, mentre que la dona era tan sols la continuïtat de la natura. 

Considerant, d’aquesta manera, que allò femení no era més que l’estratègia de la naturalesa 

per poder arribar a ser. 

Aquest context filosòfic és, sens dubte, d’aversió i rebuig cap a la dona i la feminitat, 

desvaloritzant-la en tots els aspectes i relegant-la sempre en un segon pla. És per això que 

molts autors parlen d’aquest període com “la misogínia Romàntica” (Valcárcel, 2011). 

 

La segona onada feminista va ser el moviment sufragista i comprèn des del segle XIX fins a 

les primers dècades del segle XX. Cal aclarir que l’evolució del discurs de ciutadania de les 

dones i el seu reconeixement de drets no va donar-se de la mateixa manera a Europa que 

als Estats Units. Als EEEUU, les dones van aconseguir aliar-se amb altres moviments 

socials, com el moviment antiesclavista, per exemple, a diferència d’Europa, on destacaven 

veus feministes de forma aïllada; potser per això els seus progressos van ser més ràpids. Al 

1948, va tenir lloc “La Declaració de Sentiments” elaborada a una capella del poble de 

Seneca Falls (Nova York). En aquesta, les dones van declarar  la seva independència de 
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l’autoritat exercida pels homes i del sistema jurídic i social que les oprimia i van aprovar  un 

seguit de mesures dirigides a millorar els drets de les dones (educació, món laboral, 

política...), al·legant el principi utilitarista de la major felicitat. Així va ser com va néixer el 

feminisme organitzat estatunidenc, que poc més tard, al 1920, aconseguia el dret a vot (de 

las Heras, 2009).  

A Europa, tot i que el ritme va ser diferent, se seguia la mateixa lluita. Amb el vot, el que es 

buscava aconseguir eren progressos en diversos àmbits, que la transformació fos integral: 

accés a l’educació, a tot tipus de professions i espais vetats, el dret a treballar fora de casa, 

el control de la pròpia sexualitat... En resum, la igualtat entre homes i dones pel que 

respecta als espais públics, considerats exclusivament masculins fins al moment.  

 

El moviment feminista, cada cop és més plural i heterogeni. Fins ara, les feministes s’havien 

diferenciat entre burgeses i obreres, segons la seva condició social i respectives 

reivindicacions durant la Revolució Francesa. Fins ara les dones havien basat la seva lluita 

en incorporar les seves peticions, queixes i propostes de millora a altres lluites, com bé 

podia ser la lluita de classes. Ara, però, comencen a desvincular-se d’altres moviments 

socials, que no vol dir que no en simpatitzin, per formar un altre moviment independent, amb 

significat propi, que té una finalitat pròpia: la lluita contra el patriarcat. Així és com neix el 

feminisme radical. 

En resum, els feminismes en aquesta segona onada, es diferenciaven de la següent manera 

(UJCE i Castells, 2000): 

- Feminisme Liberal: es centrava en la igualtat de drets per a les dones, la seva lluita 

era en un pla jurídic: dret a vot, dret a la remuneració igual per una feina, igualtat en 

els drets reproductius, dret a tenir accés a tot tipus d’ocupacions i institucions... No 

obstant, els progressos eren més aviat simbòlics, ja que la legalitat no era garantia 

d’igualtat a la pràctica.  

- Feminisme Radical: entenent que la lluita contra el patriarcat transcendeix del pla 

jurídic, sent quelcom estructural, les seves reivindicacions eren referents a tots els 

àmbits tant de la vida pública com privada. Van formar grups de conscienciació i 

sensibilització enfocats a les dones així com també institucions on poder potenciar la 

cultura de l’autonomia de la dona.  

o Feminisme Socialista (o marxista): inspirat en l’ideal marxista que abordava la 

situació femenina i explicava la seva opressió al·legant que l’origen de tal 

subordinació no es tractaria de causes biològiques, sinó socials, per la qual cosa, 
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la seva emancipació vindria donada per en base a la seva independència  

econòmica.  

o Feminisme lèsbic: dins del feminisme radical va començar a pronunciar-se i 

prendre força el moviment lèsbic. Aquest nou enfocament, que afegia 

l’alliberament sexual a la lluita feminista, també va suposar un nou repte per a 

moltes dones, que van haver d’enfrontar-se als seus propis prejudicis pel que 

respectava a la sexualitat. 

Més endavant aquesta branca evolucionarà, i també es ramificarà: l’acceptació 

de totes les formes de manifestació sexual (heterosexual, homosexual i bisexual), 

altres s’ajuntaran també amb col·lectius masculins (gais i bisexuals)... 

 

6.2.3.3. 3a onada: Els feminismes contemporanis (anys  60 - 80) 

 

La distinció entre feminismes liberals i radicals va començar a veure’s difuminada a 

mitjans dels anys setanta. Va ser llavors, i fins a mitjans dels noranta, quan van altres 

distincions van prendre més importància per al moviment feminista, cada cop més divers, 

heterogeni i plural. És per això que es comença a parlar de “feminismes”. En aquesta 

etapa es pot veure una clara continuïtat del feminisme, com també la discontinuïtat dels 

diferents estils (Castells, 2000).  

Aquestes noves perspectives feministes que sorgeixen a finals del segle XX, segons 

María Leonor Suárez Llanos (2002, citada per De las Heras, 2009), entre d’altres autors, 

es poden agrupar en dues categories principals: 

- Feminismes de la Igualtat: segons Martine Fournier, citada per la mateixa autora: 

“Per les igualitaristes, també anomenades universalistes, tots els éssers humans 

són individus iguals i les diferències que s’observen en la societat són només 

conseqüència de les relacions de dominació. De manera que tota afirmació d’una 

especificitat femenina té el risc d’afavorir la jerarquització entre els sexes.” (p.57) 

Des d’aquesta perspectiva es posa l’accent en aconseguir la igualtat d’oportunitats 

entre homes i dones. Consideren que la masculinitat i la feminitat són quelcom 

construït socialment, per tant, modificable. Defensen que aquestes construccions són 

les que fomenten les desigualtats, per tant, cal eradicar-les (Escola Lliure el Sol i 

López, 2011).  

Dins dels feminismes de la igualtat podem trobar: el feminisme liberal, el feminisme 

radical, el feminisme socialista i el feminisme marxista. 
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- Feminismes de la Diferència: per una banda, defensen que la causa de la 

desigualtat real entre homes i dones és el patriarcat i els esforços feministes per 

igualar a les dones i als homes. Per l’altre, argumenten que les dones ni volen n i 

poden afegir-se com a iguals en un món fet pels homes i per als homes. Des 

d’aquest enfocament, es reconeix l’especificitat femenina. Es reivindica les formes de 

fer més pròpies de les dones (empatia, diàleg, sensibilitat...), ja que han estat 

considerades socialment femenines, davant d’altres que s’atribueixen als homes 

(violència, afany de domini, competició...), reconegudes com atributs masculins. 

 

Dins dels feminismes de la diferència podem trobar: el feminisme cultural i el 

feminisme postmodern. Segons De las Heras (2009): 

 

o Feminisme cultural: seguint el feminisme de la diferència, parteix de la 

distinció cultural entre feminitat i masculinitat, entenent que aquesta primera és 

mitjançant la qual s’ha d’assolir el progrés. Defensa la idea de que cal deixar 

de banda la cultura masculina, hegemònica fins ara, però no vàlida, i apostar 

per la contracultura masculina. Centren el seu anàlisi en les dones com a grup 

i en la cerca d’una identitat cultural ressaltant els valors, rols i actituds 

femenines (empatia, sensibilitat, diàleg...) des d’un enfocament psicològic. 

 

o Feminismes postmoderns: planteja el rebuig a la diferència entre homes i 

dones com a argument vàlid per a fer generalitzacions i establir principis 

bàsics, no existeix una única definició de dona, de la mateixa manera que 

tampoc d’home. Tot i ser diferents, homes i dones, també existeixen diferents 

manifestacions de masculinitat i de feminitat.  

 

A la figura 6, es pot veure un esquema on s’agrupen els diferents feminismes segons la 

classificació més comú, feminismes de la Igualtat i feminismes de la diferència, 

comentada anteriorment: 
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Figura 6. Esquema sobre els feminismes contemporanis (elaboració pròpia) 

 

Tot i l’evident pluralitat dels moviments feministes, Facio i Fries (2005) han sabut definir 

quins són els punts en comú entre aquesta pluralitat ideològica: 

- La creença de que totes les persones valen el mateix, en tant en quant són éssers 

humans, tant semblants com diferents entre sí. Un home és diferent a una dona, de 

la mateixa manera que ho és a un altre home, i el mateix passa amb les dones. 

Menysprear per motius de gènere, sexe, ètnia, sexualitat o qualsevol altre motiu, és 

faltar a aquest principi, que entén que tots som humans, per tant, iguals i diferents 

alhora. El feminisme és, per damunt de totes les coses, humanista, per això no és 

una ideologia que defensi la supremacia de cap col·lectiu. 

- Qualsevol forma de discriminació i opressió és igualment inacceptable. El que no 

desitja per les dones, tampoc ho desitja per a cal altre grup. Per tant, quan defensa la 

igualtat no només és per les dones, sinó per a tothom. 

- Les teories feministes defensen l’harmonia i la felicitat humana per sobre de 

l’acumulació de riqueses, a través de la producció, el poder i la felicitat. Entenen que 

les relacions interpersonals són summament importants, ja que les persones estem 

en constant interacció. Per tant, el que afecti a un grup, també afecta a aquells que el 

rodegen. Tant opressors com oprimits són víctimes d’aquest sistema de relacions de 

poder que els deshumanitza. El feminisme busca, així, oposar-se al poder sobre les 

persones i substituir-lo pel poder de les persones. 

 

 

6.2.4. REPTES DE FUTUR 

 

La lluita feminista ha aconseguit grans progressos pel que fa als drets de les dones i la 

igualtat entre gèneres, sobretot pel que fa al terreny jurídic. Però una cosa és el que 

dictaminen les lleis, el que està escrit en un paper, i l’altre la garantia real de que aquestes 

s’acompleixin. Avui en dia, hi ha països més avançats que d’altres, però tots coincideixen en 

que encara queda molt per fer. Actualment, segons Puigvert i Rotger (2004), els moviments 

feministes s’emmarquen en el context de la Globalització, on sorgeixen nous reptes a fer 

front. 

Els mateixos autors opinen que un dels principals obstacles als quals s’enfronta el 

feminisme és el fet de que els espais professionals i acadèmics no reflecteixen les situacions 

que es donen en la quotidianitat, una realitat social cada cop més plural i diversa. Caldria, 
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doncs, prendre una postura crítica i trobar la manera de connectar la reflexió feminista a 

l’acció i la transformació social (Butler, 2001) citat per Puigvert i Rotger , 2004). 

Aprofitant aquesta diversitat, és clau per al feminisme la creació d’espais de debat i 

participació on diferents col·lectius i dones de diferents cultures poguessin debatre i produir 

la creació de coneixement de forma conjunta. D’aquesta manera, decidir cap a on va el 

feminisme, què cal treballar, i trobar la manera de que diferents cultures puguin viure en un 

mateix territori, gaudint de la igualtat de drets, sense perjudicar les identitats respectives (De 

Botton i altres, 2004, citats per Puigvert i Rotger , 2004). 

Caldria, també, aprendre a treure el màxim de profit de la Globalització, allunyant-se del seu 

discurs neoliberal, transformant-la en una eina per possibilitar la comunicació entre els 

diferents grups feministes. Cal treballar per una globalització dialògica (Flecha i Miquel, 

2001, citats per Puigvert i Rotger, 2004), que advoqui per un diàleg integral de les diferents 

postures, obri portes per debatre la superació de velles i noves formes de desigualtat: 

violència de gènere, prostitució, àmbit laboral, avortament, transmissió dels valors 

patriarcals... (UJCE) D’aquesta manera, cal fomentar la creació d’espais que permetin 

aquests processos democratitzadors i igualitaris que facilitin l’assoliment de la igualtat de 

gènere, en resum, la creació conjunta d’una societat més justa i equitativa. 

 

La Unió de joventuts comunistes d’Espanya (UJCE), fa una anàlisi dels principals riscos als 

quals els moviments feministes s’enfronten en aquesta nova etapa: el perill de la 

institucionalització i, conseqüentment, la molt probable pèrdua del component crític sota el 

control que les institucions exerceixen a través de les subvencions; promoure la cooperació i 

el treball conjunt entre el feminisme i el moviment d’alliberament sexual; potenciar vies de 

comunicació i treball conjunt entre els diferents feminismes a escala global (com bé 

s’apuntava anteriorment); i, per últim, fer ressò i assegurar la presència de les 

reivindicacions feministes a nivell internacional.  

 

 6.3. MOVIMENTS D’ALLIBERAMENT SEXUAL 

 

Com s’ha pogut veure en apartats anteriors, en el sistema patriarcal també existeixen 

discriminacions per motius d’identitat de gènere i orientació sexual.  

Amb identitat de gènere es deia que es fa referència a l’autopercepció d’una persona en 

relació al seu sexe/ gènere (home, dona, intersex) i com es presenta en societat i vol ser 

tractat. Aquesta autopercepció pot coincidir, o no, amb la identitat de gènere que socialment 
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li ha estat assignada. En els casos on la percepció social i la identitat de la persona no 

coincidien, parlàvem de persones transgènere o persones transsexuals. Totes dues se 

sentien identificades amb el gènere contrari al sexe que el seu cos representava: persones 

amb òrgans sexuals femenins que se senten homes, o a la inversa. En aquests casos, quan 

la persona se sotmet, per vía hormonal o quirúrgica a un canvi de sexe, s’anomena “persona 

transsexual”.  

Persones transsexuals, transgènere i persones travestides (aquelles que els agrada 

vestir-se o disfressar-se del gènere contrari) són tres conceptes que s’engloben en el 

genèric “trans” i formen part d’un col·lectiu que, al sortir de la norma social, és discriminat. 

 

D’altra banda, l’orientació sexual també és un eix de desigualtat important en les nostres 

societats patriarcals. Primerament, val a dir que el tema de la sexualitat humana no és 

quelcom que pugui ser reduït a una definició clara, ja que és un tema complex que respon 

a diversos enfocaments (genètics, biològics, socioantropològics...). Segons Noir (2010) la 

sexualitat és una circumstància que travessa el subjecte, que el definirà al llarg de la seva 

vida, de la mateixa manera que  totes les demés característiques que el fan ser únic i 

irrepetible. És un perfil que establirà els trets principals i particularitats que fan que 

l’individu sigui sexuat: característiques fisiològiques, les  psicològiques, la influència de 

les disposicions culturals que varien en cada entorn... Val a dir també, que la sexualitat, 

no és quelcom rígid, és a dir, una persona pot sentir-se atreta sexualment per un sexe i, 

amb els anys, variar aquesta preferència; cosa que no vol dir que pugui triar-se a 

voluntat, per això es descartava el terme “opció sexual”. 

 

Quan introduïm el concepte “cultura”, ens contextualitzem en les societats patriarcals 

(masclistes, racistes, homofòbiques...), per tant, és fàcil deduir quins són els valors i rols 

relacionats amb el sexe que es transmetran socialment.  Els comportaments, la manera 

de vestir, relacionar-se, jugar, de cada persona es produeix en base al que s’espera d’ells 

segons el seu sexe (home o dona, en la dicotomia patriarcal). A més, se segueix una 

lògica clarament heterosexual, que vincula les relacions d’amor al sexe i a finalitats 

reproductives. Tot allò que s’allunyi d’aquesta “normativitat”, un cop més, és objecte de 

crítica i rebuig: homosexuals, bisexuals, pràctiques sexuals poc convencionals... 

 

D’aquesta manera, totes aquelles persones que per motius d’orientació sexual o identitat 

de gènere, en considerar-se fora del model hegemònic d’home i dona amb  
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comportaments, pràctiques i relacions netament heterosexuals,  sent víctimes de 

nombroses desigualtats en tots els àmbits de la vida pública i privada, van començar a 

organitzar-se per defensar la seva lluita i reivindicar els seus drets. A continuació es 

parlarà del Moviment de Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transgènere i Intersex (LGBTI) i de 

la Teoria Queer. 

 

6.3.1. MOVIMENT DE LESBIANES, GAIS, BISEXUALS, TRANSGÈNERES I 

INTERSEX (LGBTI) 

 

El moviment LGBTI, o moviment d’alliberació sexual, ha tingut una llarga evolució que 

s’inicià amb el moviment homosexual, que en un primer moment es centrava en la lluita 

contra la normativitat heterosexual. Aquesta darrera “I”, que fa referència a les persones 

intersex, és un terme que sovint no s’utilitza, ja que queda implícit, entenent que quan 

parlem de persones es comprèn la diversitat de sexes: mascles, femelles i  també 

intersex. S’especifica en el nom del moviment, ja que també són un col·lectiu no 

reconegut, que difereix de la normativitat social. 

Segons Noir (2010) ja al segle XIX algunes organitzacions gais s’havien organitzat per tal 

d’aconseguir el seu reconeixement social. En aquest context, l’homosexualitat era 

considerada un delicte per molts països occidentals i les seves colònies. A Gran 

Bretanya, per exemple, al 1985,  l’exitós poeta i dramaturg Oscar Wild va acusat 

d’homosexual i condemnat a dos anys de presó i treballs forçats. D’altres països, si bé no 

criminalitzaven l’homosexualitat en si, penalitzaven aquells comportaments que 

poguessin perjudicar a tercers: França, Espanya, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, 

Italià, Alemanya (Baviera), Mèxic, Brasil, Guatemala i Argentina. 

A finals del segle XIX, a Alemanya, van començar a organitzar-se associacions amb 

l’objectiu d’aconseguir la despenalització de les pràctiques homosexuals masculines. Això 

va originar el major moviment de reivindicació de drets homosexuals fins al moment. 

Entre el 1945 i el 1960, després de la segona Guerra Mundial, sorgeix el moviment 

homòfil (amor per l’igual). Va ser un terme que es va adoptar per substituir el component 

sexual de la paraula homosexual i emfatitzar l’amor. Amb això es pretenia canviar la 

imatge negativa de l’homosexual promiscu i aconseguir el seu respecte en societat a 

través de dos mitjans: la difusió del coneixement científic respecte el terme i el debat per 

intentar fer entendre a la societat que els homosexuals eren persones com qualsevol 

altre. 
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Va ser al 1948, quan, després de que el senador estatunidenc Joseph McCarthy 

arremetés contra els homosexuals des del senat, Harry Hay, treballador d’una altra 

campanya presidencial, va escriure un document molt innovador on parlava del col·lectiu 

homosexual com a minoria oprimida: 

“ Cuando les propuse por primera vez que de ahora en adelante íbamos a 

considerarnos el comité organizador de una minoría cultural cruelmente 

oprimida, dieron un grito sofocado de asombro, pero enseguida sus caras se 

iluminaron como las estrelles fugaces de los fuegos artificiales del Día de la 

Independencia--- Por primera vez, aquellos hombres escuchaban algo positivo 

sobre sí mismos, algo que tuvo en ellos el mismo efecto electrizante que había 

tenido en mí dos años antes” (Hay., citat per Noir, 2010, p.135 ) 

Així va ser com va fundar, al 1950, la societat semiclandestina “Matachine Society”, la 

primera organització política gai als estats units. 

Però el moviment LGTBI, va començar formalment el 28 de juny de 1969 a Nova York, 

com a reacció a una batuda policial a un bar d’ambient gai a Stonewall. A la Revista 

Colors, la primera revista emblemàtica de temàtica homosexual, Coll Planas (2013) 

escriu un article on comenta que aquest moment va significar un punt d’inflexió, ja que 

a més del col·lectiu homosexual masculí, també lesbianes, travestits i transgènere van 

participar de la marxa. A partir d’aquell dia, la lluita ja no era per defensar el dret a que 

homes i dones estimessin diferent, sinó que es reivindicava el fet de ser diferent. La 

lluita era total i absoluta: llibertat del propi cos, els propis desitjos, la pròpia 

identificació. El moviment LGTBI té, com a principals objectius (Noir, 2010): 

- L’abolició de la legislació que penalitza l’homosexualitat 

- Aconseguir la conscienciació sobre els drets de les persones lesbianes, gais i 

bisexuals. 

- Eradicar els prejudicis, les actituds negatives i el rebuig. 

Tot plegat va ser l’inici de la Teoria Queer, que posteriorment s’explicarà.  

A hores d’ara, la lluita continua, existeixen encara molts països on es criminalitza 

segons l’orientació sexual o identitat de gènere. Cal continuar en aquesta línia, a 

través de la reivindicació, la conscienciació, la sensibilització, l’educació... és en la 

ignorància on neix l’homofòbia. 

Tot i així, també és cert que s’han aconseguit nombrosos èxits a nivell polític, laboral, 

familiar, cultural... els moviments LGTBI han aportat a un gran avenç per la 

democràcia i els drets humans. 
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6.3.2. MOVIMENT QUEER 

 

García (citat per Albarracín, 2013),  defineix “queer” com a rar, desviat, transsexual, 

marieta... En s’usa com a despectiu per insultar a les persones amb gènere o 

sexualitats no normatives. En els últims anys, els col·lectius LGTBI s’han apropiat del 

terme, fent-lo servir com a base teòrica i política pel seu moviment de defensa contra 

l’heterosexualitat obligatòria i la normativitat de gènere basada en categories rígides.  

 Fonseca i Quintero (2009), consideren que la Teoria Queer és “l’elaboració teòrica de 

la dissidència sexual i la de-construcció de les identitats estigmatitzades, que a través 

de la resignació de l’insult aconsegueix reafirmar que l’opció sexual diferent és un dret 

humà” (p.43). 

La subalternitat, és, segons Pajoni (citat per Albarracín, 2013) és la condició de 

desigualtat en la imposició d’idees hegemòniques. Aquesta posició implica un 

desequilibri d’aquests valors dominants. Així mateix, les sexualitats perifèricas, són 

aquelles que s’allunyen de la “normalitat” sexual, proclamant el seu dret a existir i ser 

reconegudes. Traspassen la frontera de la sexualitat acceptada normalment: 

heterosexual, monògama, entre persones de la mateixa edat i classe, amb pràctiques 

sexuals suaus, amb rebuig pel sadomasoquisme, l’intercanvi de diners i el canvi de 

sexe. Les sexualitats perifèriques, pel seu caràcter transgressor, paguen el preu de 

l’estigma, el rebuig social i la discriminació (Fonseca i Quintero, 2009). 

La Teoria Queer aprofita aquest rebuig en dos sentits. Primerament, el fa servir com a 

objecte d’estudi: el ser “diferent” es torna una categoria d’anàlisi per a denunciar els 

abusos que es presenten. D’altra banda, no jutja aquells que els discriminen, sinó que 

es limita a entendre’ls com a producte d’una societat que té una percepció equivocada, 

on es reprodueixen, imiten, patrons equivocats. Allò que consideren ideal és un món 

sense distincions, sense por, sense necessitat de defensar-se, on les persones són 

considerades tan sols això, persones, tal qual són.  

Aquesta teoria, mitjançant la descentralització de les identitats, proposa les següents 

qüestions (Sierra, citat per Albarracín, 2013): 

o Les categories sexuals són menys estables i unificades del que pensem. 

o La identitat sexual pot ser experimentada com a transitiva i discontínua. 

o La suposada estabilitat de la identitat sexual depèn del contextos i les 

pràctiques socials particulars. La identitat no és pas una essència, sinó 

que està en continua construcció. 
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o Els criteris de pertinença de les categories sexuals poden i han de ser 

debatuts. 

Segons Coll Planas (2013), l’activisme queer neix a finals de la dècada de 1980 als 

Estats Units com a producte de la confluència de la crisis de la sida i el qüestionament 

del feminisme heterocentrat (que no contemplava l’homosexualitat o la bisexualitat). El 

moviment social queer, consisteix doncs, en la lluita pel reconeixement de l’alteritat, 

més enllà dels models i la “normalitat” social i la normativitat dominant, la recuperació 

de les identitats negades, considerades perifèriques, així com també la llibertat per ser 

expressades.  

 

 

7. LES NOVES MASCULINITATS 

 

La feminitat i la masculinitat, com s’ha dit anteriorment, són constructes culturals,  és a 

dir, conceptes artificials que mitjançant la socialització, els individus d’una societat 

aprenen, interioritzen i reprodueixen. Però, el fet de que no puguem triar en quin 

ambient naixem, creixem i ens socialitzem, quins són els missatges que rep o com ens 

eduquen, no vol dir que siguin coses que no es puguin canviar. De la mateixa manera 

com s’han construït, també es poden desconstruir, matisar, canviar o construir-ne 

alternatives. L’únic perill que existeix és caure en el parany de creure  en la 

naturalització d’allò que les pròpies persones hem inventat.  

La feminitat i la masculinitat estan relacionades amb el gènere, més que no pas amb el 

sexe (home, dona, intersex...), ja que com també s’ha explicat anteriorment, no 

necessàriament ha d’existir una concordança entre ambdós termes. Segons Gasteiz 

(2008), el gènere és una categoria construïda social i culturalment que serveix per 

definir el que s’entén per femení o masculí en cada societat. És a dir, els nens i nenes 

quan des de que naixen se’ls educa en lo masculí i lo femení, respectivament, segons 

el que socialment es consideri com a tal. Aquest aprenentatge de gènere és obligat, 

per tant, un aprèn el que ha de ser, en contraposició a descobrir-se a un mateix, o 

formar-se com a persona mitjançant la criba progressiva entre el que se li va 

ensenyant i el que va decidint amb els anys. Així és com qualsevol individu interioritza, 

comprèn i accepta les normes i valors de convivència necessaris per a ser acceptat en 

una societat.   
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Quan parlem de societats patriarcals, el component masclista, sexista i homofòbic és 

el que impera, per això la socialització de gènere explica la desigualtat entre homes i 

dones, sent aquesta el mitjà de transmissió de les directrius patriarcals. D’aquesta 

manera, Gasteiz (2008) i Guzmán (2013), entre altres molts autors, consideren que la 

socialització és sexista, entenent el sexisme com un limitador natural que redueix les 

possibilitats de les persones per poder desenvolupar les seves capacitats i, d’aquesta 

manera, posa obstacles a la llibertat individual i col·lectiva. Així, la socialització de 

gènere que esdevé en els sistemes patriarcals, discrimina i oprimeix les dones, alhora 

que limita els homes.  

A continuació parlarem de la construcció social de la masculinitat i la feminitat, posant 

l’èmfasi en aquest primer, per tal de veure les possibilitats de fer reformulacions al 

respecte. 

 

7.1. MODEL DE MASCULINITAT HEGEMÒNICA O TRADICIONAL 

 

Diversos estudis confirmen l’existència de múltiples masculinitats en diferents 

societats, inclòs en una mateixa societat (Carabí, 2000 i Flecha, Puigvert i Ríos,  

2013). El factor comú en la majoria de grups socials és la tendència a exaltar un model 

de masculinitat per sobre dels altres existents, convertint-lo així en hegemònic. En la 

constitució d’aquests models hegemònics intervenen diferents factors (polítics, 

econòmics, socials, culturals...). Existeixen també, diferents models hegemònics, pel 

que Connell (citat per Flecha, Puivert i Ríos, 2013), en destaca quatre elements 

característics comuns entre aquests: 

a) Els homes no han de mostra evidències de cap actitud que pugui relacionar-se 

amb trets femenins, perquè això comportarà el rebuig per part dels demés 

homes. 

b) Els homes han de tenir un estatus superior al de les dones, ja que tenen el 

poder. 

c) Els homes haurien de ser rudes i no demostrar mai els seus sentiments. 

d) El risc i l’agressivitat són acceptats com actituds naturalment masculines. 

D’aquesta manera, el sistema patriarcal imposa un model únic i superior de 

masculinitat, composat per una llista tancada de valors, creences, actituds i conductes 

obligatòries. Segons Guzmán (2013), la masculinitat hegemònica té com a finalitat 

l’obtenció del poder i l’autoritat sobre aquells que considera dèbils o inferiors, en 
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aquest cas, aquells homes que no segueixin el model imperatiu i les dones. Però 

definir aquest model de masculinitat no és fàcil, ja que de la mateixa manera que el 

sistema patriarcal es dotava de mecanismes de defensa per protegir-se dels altres 

diferents (racisme, masclisme i homofòbia), segons Carabí i Segarra (2000) el model 

d’home tampoc no s’ha definit partint d’ell mateix, sinó perfilant-se a través d’oposar-se 

als contraris que s’ha creat. Podem dir, doncs, que la definició de masculinitat és en 

negatiu, així ho explica  Lynne Segal (citada per Carabí i Segarra 2000): 

“la masculinidad es aquello que no es. La masculinidad no es femenina, no es 

étnica, no es homosexual porque de tener estos atributos, estaría asociada a 

categorías – según la ética patriarca- de inferioridad. Y, por este motivo ha 

optado por configurar sociedades sexistas, racistas y homofóbicas. Para 

autoafirmarse mediante la creación de estas “otredades” que, a modo de 

espejo, han reflejado los deseos del varón y han aglutinado sus miedo y 

limitaciones.”(p.9) 

La masculinitat, doncs, és un concepte que s’ha definit mitjançant un procés 

autoreferencial, seguint la lògica androcèntrica patriarcal, que necessita la creació d’un 

“altre” subordinat, amb el que es compara, entenent-lo per contrari. Així, decideix que 

és, quina és la seva identitat, a partir de negar el que no és i rebutja. A la figura 7 es 

pot veure representat el procés de forma gràfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 . El  model hegemònic de la masculinitat (elaboració pròpia) 

 



 

 
47 

 

El model hegemònic de masculinitat compleix els estereotips de gènere que s’han 

esmentat en l’apartat de “la construcció social de gènere” d’aquest treball 

d’aprofundiment i es caracteritza per alguns trets que a continuació es 

desenvoluparan: el poder, la manca d’afectivitat, la cultura del risc i la relació directa 

amb la violència de gènere. 

El sistema patriarcal es basa en les relacions de poder i dominació, per això, Brod i 

Kaufman (1994) consideren que la masculinitat gira entorn la capacitat que té l’home 

per exercir aquest poder i control. No es tracta tant de “tenir poder per a...”, sinó de 

tenir “poder sobre...”. Aquestes experiències de poder són interioritzades mitjançant el 

procés de socialització, el sistema familiar, per exemple, és la primera experiència de 

poder que es té com a referent.  

Però el poder és una moneda de doble cara, i cal saber pagar-ne el preu del que 

suposa. Adquirir la masculinitat hegemònica implica, també, suprimir els valors, 

actituds, comportaments i tot allò relacionat amb la feminitat, entenent-la per contrària. 

Per tant, la dimensió emocional, que se li atorgava a la dona, en oposició a la 

racionalitat de l’home, és un terreny restringit. Tot el que està relacionat amb 

l’afectivitat és quelcom que ha quedat castrat per aquest model d’home. Les 

necessitats i les emocions desapareixen, ja que això es pressuposa que implicaria 

perdre la capacitat de poder, control i domini sobre les situacions i sobre els altres. 

D’aquesta manera, es rebutja qualsevol aspecte que estigui relacionat amb la 

feminitat, entenent que existeix una clara discontinuïtat entre la masculinitat i aquesta, i 

que són aspectes que no poden coexistir. Segons Brod i Kaufman (1994), és per això 

que el poder pot esdevenir una font de dolor immensa per l’home, que per una banda 

es veu obligat a aconseguir uns ideals (d’èxit, de poder, de control, de superioritat...), 

però que també són origen de frustracions, por, dubtes, inseguretats, impotència.... 

una infinitat d’emocions que, no només són incapaços de gestionar, sinó que han 

d’amagar. La masculinitat hegemònica és incompatible amb la intel·ligència emocional, 

principalment perquè no accepta l’expressió de cap tipus de sentiment, perquè 

considera que això correspon a la feminitat.  

D’aquesta manera, l’exercici de poder i la falta de gestió emocional, porten a la 

masculinitat hegemònica a una situació de dolorosa alienació. Els homes enfronten de 

forma individual aquestes vivències, sense dur-les a la reflexió compartida, mai no 

demanen ajuda ni consell. Paradoxalment, és aquest aïllament el que permet que el 

sistema patriarcal pugui conservar-se, ja que mentre no entri en qüestiona ment ni en 

debat el model hegemònic de masculinitat, mai no podrà canviar-se. 
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Gasteiz (2008),  explica que un altre element destacable d’aquesta identitat masculina 

és la cultura del risc. L’ideal heroic porta a menysprear la pròpia seguretat, en una 

voluntat de demostrar constantment i mostrar-se debat dels altres com a tal. Mantenir 

en públic la imatge és la motivació de certes frases típiques com “si tens ous, fes-

ho...”, “demostra que ets un home...” o “no et queixis, no siguis “nenaza””, són clars 

exemples de la voluntat de reafirmació i la por a ser diferent. 

 

7.1.1. EL MODEL DE MASCULINITAT HEGEMÒNIC COM A CAUSA DE LA 

VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 

 

Els estudis realitzats per Flecha, Puivert i Ríos (2013), demostren que existeix una 

relació directe entre el model de masculinitat imperant i la violència de gènere. 

Primerament, els autors aclareixen que en primer lloc, la única culpa directa de la 

violència contra les dones són els agressors, i, en un segon lloc i de forma indirecta, 

culpabilitzen les desigualtats socials i de gènere que tenen els missatges dels mitjans 

de comunicació, els sexisme institucional i altres aspectes relacionats.  

En la seva investigació refuten alguns supòsits sobre la violència de gènere, com ara 

la vinculació que es fa entre l’amor romàntic i aquesta. Desmenteixen aquesta relació, 

ja que argumenten que a dia d’avui, no existeix cap tipus d’estudi que demostri 

empíricament aquest fet. 

Per explicar el vincle que s’estableix entre el model de masculinitat hegemònic i la 

violència contra les dones, cal explicar els tres models de masculinitat que els autors 

consideren: 

- Model de masculinitat hegemònic o tradicional: masculinitat d’acord amb els 

ideals patriarcals, caracteritzada principalment per la dominació i l’agressivitat.  

- Model de masculinitat oprimit: masculinitat que rebutja el model dominant, però 

que coexisteixen amb aquest. 

- Nous models de masculinitat: masculinitat que rebutja el model dominant i que 

lluiten per tal de trencar el sistema establert. 

Els mateixos autors parlen de com el procés de socialització està donant-se mitjançant 

dues connexions oposades: per una banda, la relació entre la violència i l’excitació 

sexual i, per l’altra, la relació entre la igualtat i la falta d’excitació sexual. D’aquesta 

manera, s’aprèn a sentir atracció pels homes que encarnin el model de masculinitat 

tradicional. La socialització en el desig cap als homes que són agressors i que 
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explícitament mostren una actitud desafiant, és quelcom que apareix en tota 

investigació científica que Gómez et. al. (citat pels mateixos autors) han realitzat. 

D’aquesta manera, el vincle entre el desig i la violència de gènere porta a l’expansió de 

la violència de gènere.  

Part del problema, segons els autors de la investigació han pogut identificar, és que 

aquesta socialització, que afecta tant a nens com a nenes, es justifica per aquestes 

amb la falça creença de que l’enamorament és quelcom biològic, inevitable. Però la 

veritat és que l’enamorament té un gran component social, com es pot veure pel que fa 

a l’atracció, que ha estat quelcom après, i que, per tant, segons argumenta Seidler 

(citat pels mateixos autors), és quelcom que pot ser transformat. 

D’altra banda, el model de masculinitat considerat oprimit per la masculinitat 

hegemònica, vindria a ser el perfil d’home contrari al perfil dominant, que rebutja tot 

allò relacionat amb la violència i la dominació envers les dones, i defensa la igualtat 

entre ambdós gèneres. El problema és que aquest estil d’home es relaciona amb la 

manca d’excitació sexual, per tant, no atrau a la majoria de noies, i tampoc resulta cap 

inconvenient per a la masculinitat dominant. D’aquesta manera, per molt que la 

rebutgi, així com també s’oposa rotundament a la violència envers les dones, la seva 

existència no provoca cap lluita equilibrada per tal de superar la situació. 

Per això, els autors de l’estudi consideren que les noves masculinitats, són aquelles 

que trenquin la incompatibilitat entre la igualtat i l’excitació sexual, i aconsegueixin, 

d’aquesta manera, lluitar envers el fenòmen de la violència de gènere.  

La construcció de les noves masculinitats és un tema en el que s’aprofundirà més 

endavant. Abans, però, és important fer la vista enrere i poder veure quins han estat 

els canvis, avenços i els moviments socials entorn al qüestionament de la masculinitat 

hegemònica. A continuació es farà una pinzellada a la història dels moviments 

d’homes fins al sorgiment de les Noves Masculinitats. 

 

7.2. MOVIMENTS D’HOMES  

 

A dia d’avui, segons Brod i Kaufman (1994), existeix un número creixent d’homes que 

s’han convertit en simpatitzants del feminisme. Cal destacar, que la majoria se sent 

identificat amb el contingut, però no amb el nom, ja que consideren que és exclusiu 

d’un gènere. Aquest punt ja va ser comentat anteriorment, explicant que sent prenia 

aquest terme per tal de representar quin era el col·lectiu principalment oprimit: les 
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dones (tot i que també es reconeixen altres col·lectius oprimits, com ara els homes que 

no segueixen el model imperatiu de masculinitat). Sigui com sigui, aquests grups 

d’homes comparteixen la teoria i l’acció feminista, tot i que cal destacar també, que 

sovint no tots els que comparteixen la teoria la traslladen a l’acció.  

L’autor destaca diferents motius pels quals s’ha donat aquesta creixent acceptació del 

feminisme: la indignació davant la igualtat, la influència d’algun simpatitzant proper, el 

sentiment d’injustícia patit a causa d’altres homes, el sentiment d’opressió compartida 

(per exemple, per motius d’orientació sexual), el sentiment de culpabilitat pels privilegis 

de ser home, no acceptar la violència masculina o, simplement, per solidaritat, 

consciència i humanitat.  

També ha influït el fet de que, les tendències feministes han aconseguit que el gènere 

femení canviés, canviant així també la seva actitud envers les diverses manifestacions 

de dominació dels homes. D’aquesta manera, els homes que exercien el poder, han 

vist que el que aconseguien amb aquests actes potser no era tampoc allò que 

desitjaven o esperaven, les equacions d’acció-reacció han canviat. L’opressió de les 

dones, d’aquesta manera, comença a problematitzar-se. 

 

Però aquest fet no és nou, sempre ha existit una part del col·lectiu masculí, tot i que 

minoritària, que simpatitzés amb els moviments feministes i defensés la igualtat entre 

ambdós gèneres, així com el rebuig al sistema patriarcal. Durant la història aquest 

grup d’homes ha anat prenent partit en la lluita de diferents maneres. 

Tal com diu Whelehan (1995), va ser a principis dels anys 70, quan va sorgir el 

moviment d’homes, en forma de grups de reflexió, discussió i presa de consciència. 

Això va ser motiu d’un gran debat dins dels feminismes, que es plantejava la 

incorporació, o no, d’aquest grup d’homes al seu moviment. Un sector feminista 

considerava l’home com a “enemic”, per tant, rebutjaven totalment cap tipus 

d’incorporació. La majoria, però, tot i que van entendre el moviment d’homes com a un 

dels exitosos canvis que estaven aconseguint, van considerar que la separació era 

necessària, per tal de poder prendre consciència des de perspectives diferents i 

també, diferenciant-ne l’acció política. D’aquesta manera es va optar per la no 

incorporació dels homes al moviment femení, sense que aquesta fos una solució a 

llarg termini, sinó temporal. Com bé ho expliquen Coote i Campbell (citats per I. 

Whelehan, 1995): “elles volien el seu moviment, no tant expulsar els homes com ser 
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independents d’ells”. Aquesta decisió ha estat una de les més incompreses pel que 

respecta als moviments feministes. 

D’aquesta manera, es va acordar que, mentre les dones continuarien investigant sobre 

les seves vides , les seves vivències com a dones i les relacions amb el patriarcat; els 

homes podrien analitzar la manera en com les seves vides es veuen influïdes per la 

ideologia patriarcal, així com trobar la manera d’eradicar el masclisme en particular. 

Però, el que, segons el mateix autor, les feministes van veure, va ser com del 

moviment d’homes sorgia un perillós efecte “jo també” o “no en sóc culpable”, que es 

manifestava com a simpatitzant amb les causes feministes i mostrava rebuig cap a la 

masculinitat que no els representava, lluny  de subratllar el problema estructural de 

base: el sistema patriarcal i el masclisme, així com l’abús de poder i la violència. De 

manera que llençar el missatge de que un grup d’homes no representava aquesta 

realitat, el que feia era desvirtuar la veritat, contrarestant-la amb exemples que la 

desmentien. Haver assumit la problemàtica, tot i no sentir-se representats amb el 

model de masculinitat hegemònic, hagués servit per prendre partit en la lluita directa. 

Si es pren responsabilitat, es pot fer alguna cosa per canviar i transformar un fet.  

 

Des de llavors, els grups d’homes han anat evolucionant i prenent diferents formes, 

així com també diferents posicionaments i ideologies. Brod i Kaufman (1994) i Soto 

Guzmán (2013), en diferencien dos: moviment mítico-poètic dels homes i moviment 

profeminista. A continuació es desenvoluparan.  

- Moviment mítico-poétic dels homes  

És una tendència que sorgeix  abans dels anys 70, però que no arriba a prendre 

importància fins a la última part d’aquesta dècada. Aquesta tendència buscava 

emfatitzar el dolor i el cost que implicava el fet de complir amb la masculinitat 

dominant, així com promoure la creació d’espais masculins per lluitar contra la 

suposada “feminització” dels homes. Per feminització, entenien el fet de perdre els 

valors associats per a la masculinitat, en l’exercici d’incorporar o reconèixer, aquells 

associats a la feminitat; així com també comença a cedir poder a la dona. Michael 

Kimer (Brod i Kaufman (1994)), resumeix les seves accions en: crear espais 

homosocials i polítiques masculinistes. Soto Guzmán (2013), remarca el caràcter 

essencialista, homofòbic i misògin d’aquest col·lectiu. 
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- Moviment profeminista  

Va sorgir a partir dels anys 70, com a conseqüència de la de sentirse interpel·lats pels 

plantejaments feministes, que els van fer qüestionar-se sobre el fet de ser homes en 

una societat patriarcal. Aquests grups d’homes profeministes estaven a favor de la 

causa feminista, per això pretenien eradicar les expressions individuals de poder i 

rebutjar els privilegis dels homes, així com també la violència masculina. Tot plegat, 

implicava el reconeixement de l’existència d’un sistema desigual, basant en les 

relacions de poder en una societat dominada per homes. Aquesta tendència, però, era 

menys nombrosa que l’anterior. Va ser aquest moviment d’homes el que va tenir la 

intenció d’unir-se al moviment feminista, però que va rebre la negativa, comentada 

anteriorment, separant així el curs dels dos moviments per la igualtat. 

 

Malauradament, aquestes dues corrents d’homes s’han desenvolupat seguint una 

lògica androcèntrica, basant-se en les pròpies deformitats i idiosincràsis, d’aquí els 

principals errors d’anàlisi i, conseqüentment, en l’acció. Totes dues tendències han 

considerat, principalment, un aspecte de la vida dels homes, oblidant la globalitat d’un 

problema que és estructural en el sistema social: en el cas del mito-poètic, emfatitzant 

el dolor dels homes; en el cas del moviment pro-feminista, centrant-se en desfer-se del 

poder que posseeixen. 

És per això que, posteriorment, sorgeix una nou moviment d’homes que el mateix 

Kaufman (citat per Flecha, Puigvert i Ríos, 2013), denomina com: els homes igualitaris. 

El moviment d’homes igualitaris representa una continuació dels grups pro-feministes,  

però prenen una actitud molt més activa pel que respecta a la lluita contra la violència 

envers les dones i el treball per la igualtat de gènere. Fan un pas més, i entenen que 

tot i no formar part del gran grup que exerceix la dominació, no val amb desentendre’s, 

sinó que cal responsabilitzar-se, en termes reivindicatius i de lluita. El treball, aquest 

cop, no és només individual de cada home, que ha de poder desprendre’s del 

patriarcat i el masclisme mitjançant la reflexió i la presa de consciència; sinó que 

l’acció a de traslladar-se enfora, contra el sistema patriarcal i el masclisme existent 

encara en la societat. Aquest grup d’homes igualitaris corresponen al model de noves 

masculinitats explicat anteriorment, i en el que seguidament aprofundirem. 
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7.3. LES NOVES MASCULINITATS 

 

No existeix acord terminològic entre “Noves Masculinitats” i “Masculinitats 

Alternatives”, els autors utilitzen els dos termes indistintament, per fer referencia al 

mateix concepte. Tampoc existeix consens entre si caldria parlar d’elles com a nom 

propi, és a dir, sempre amb majúscula, o no.  

L’ autor Soto Guzmán, defineix les noves masculinitats com un moviment d’homes que 

advoca per la igualtat entre homes i dones en tots els aspectes de la vida i que lluiten 

per eradicar la violència de tot tipus vers a qualsevol persona. D’aquesta manera, 

promouen la crítica de la masculinitat hegemònica, la qual consideren responsable de 

la negació dels drets de les dones i homes, així com també la mantenidora dels seus 

propis privilegis, que consideren totalment injustos i rebutgen.  

Al llarg de la dècada dels 90, com bé indiquen Carabí i Segarra (2000), es començava 

a fer ressò d’aquest nou fenomen sociològic, el sorgiment de postures contràries a la 

masculinitat tradicional i infinitat de qüestionaments al sistema imperant. La 

masculinitat com fins ara es coneixia, indefugiblement, havia entrat en crisi. Els mitjans 

de comunicació en parlaven i hi havia moltíssimes publicacions al respecte, la societat 

començava a adonar-se de que, igual que va passar amb el moviment feminista, 

aquest cop els homes s’unien a la lluita per la igualtat i qüestionaven obertament, no 

tan sols la masculinitat, sinó també s’unien amb les dones en la guerra contra el 

patriarcat. D’aquesta manera, el segle XXI introduïa una nova esperança, per un ordre 

social nou i més just, on els homes comencen a entendre què implica ser homes, 

segons la masculinitat en la que s’han socialitzat, i busquen maneres de reinventar-se,  

per poder ser sense la necessitat de jerarquitzar els rols, ni establir relacions 

opressives basades en la subordinació. Neixen nous conceptes de masculinitat, 

antisexistes, antiracistes, antihomofòbics, disposats a prendre els valors i 

comportaments més positius, abans considerats exclusius d’un o altre sexe. Està clar 

que no és un camí fàcil, però com el mateix autor diu: “l’home no té un altre enemic 

que ell mateix, o millor dit, la construcció de si mateix que ha heretat” (Carabí i 

Segarra, 2000). 

És doncs, una evidència clara, la necessitat de reformular la masculinitat. Com ja s’ha 

dit, de masculinitats hi ha diverses, per tant el concepte havia de ser força ampli com 

per a que totes es poguessin sentir identificades, evitant així, novament, l’aparició 

d’una alternativa, també hegemònica, al model tradicional. Boscán (2008) considera 

que la reformulació de la masculinitat implica, per tant, el reconeixement de diferents 
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expressions i manifestacions de la masculinitats. El model de masculinitat hegemònic, 

és, per definició, incompatible amb el nou model de societat que es busca aconseguir, 

basat en l’acceptació i el respecte a la diversitat i el dret a decidir sobre la pròpia vida. 

Per tant, per tal de construir un nou model de masculinitat, i, per tant, produir-se un 

trencament amb el sistema social patriarcal, el primer pas és rebutjar la imposició d’un 

únic model de masculinitat. A aquest nou model de masculinitat, antisexista i 

antihomofòbic, l’anomena “masculinitat positiva”. 

L’autor, d’altra banda, considera que l’ésser humà necessita viure en contextos amb 

patrons i models de definició, per tant, lluny de limitar el sorgiment de diferents 

masculinitats, proposa establir unes pautes orientatives que donin serveixin per donar 

un sentit comú a totes les masculinitats. Així, aquestes noves manifestacions de 

masculinitat haurien de ser plurals i positives, amb un posicionament antisexista i 

homofòbic, basades necessàriament en el desenvolupament de relacions igualitàries 

amb les dones i un apropament més íntim i solidari amb els altres homes. Aquest últim 

matís és molt destacable, ja que les relacions masculines són el taló d’Aquiles 

d’aquest moviment d’homes, ja que encara es plantegen de subordinació i de 

sotmetiment d’uns a altres. Per això, és molt important tenir-ho pressent i, entendre la 

globalitat que ha de tenir el canvi, tothom ha d’alliberar-se de la dominació i la 

desigualtat.  

Aquesta nova concepció d’entendre l’home i la masculinitat, no hauria de ser tan sols 

un esforç racional per substituir un model per un altre, sinó reflectir aquesta obertura a 

la pluralitat: la masculinitat deixa de ser un model d’home, ara són múltiples 

manifestacions d’una masculinitat de caràcter positiu que es desenvolupin en la 

pràctica. La nova concepció ha de ser oberta, plural, flexible i dinàmica, per tal de 

combatre la recurrent aparició d’un model dominant.  

 

L’autor determina dos principals canvis que haurien de produir-se per tal de fer 

possible la construcció de les noves masculinitats. Primerament, és necessari un canvi 

profund en les estructures del sistema establert. Com es deia anteriorment, és 

imperatiu establir relacions noves amb altres homes, més afectives, que contribueixin 

a la creació d’una altra manera de ser masculí, ni homofòbic, ni necessàriament 

homosexual. El moviment ha de saber contemplar, i unir, aquest objectiu al de la lluita 

contra l’opressió de les dones. Un segon canvi estaria enfocat en la socialització i 

l’educació dels nens i adolescents, caldria identificar i substituir aquells missatges de 

competitivitat, virilitat, violència o poder que es transmeten, per altres de solidaritat, 
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cooperativisme i amor. No hi ha prou amb reconèixer la mentalitat masclista que es 

posseeix i mirar de canviar-la, sinó que cal construir conjuntament una alternativa. 

Boscán (2008) deixa clar que cap redefinició de masculinitat serà plenament vàlida si 

en la seva elaboració no participen diferents representants del col·lectiu masculí, i, 

evidentment, les dones. D’aquesta manera, també, s’aconseguiria la seva aplicabilitat 

en diferents realitats o manifestacions de la mateixa. 

 

7.3.1. ÈXITS SIMBÒLICS I REALS DE LES NOVES MASCULINITATS 

 

Gasteiz (2008) analitza en el seu estudi els èxits referits als canvis en el pla simbòlic i 

els èxits referits al canvi real que les noves masculinitats han aconseguit al llarg de la 

seva curta història. Els diferencia en dues categories perquè, com s’ha comentat 

anteriorment, una de les mancances d’aquest moviment és que sovint, allò que es 

considera a nivell teòric no arriba a traslladar-se a l’acció. És a dir, molts homes 

comparteixen i defensen els postulats per la igualtat entre homes i dones, però el seu 

comportament no contribueix a que això pugui aconseguir-se. Les dades que a 

continuació es mostraran fan referència a un estudi realitzat al 2004 pel Gabinete de 

Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco. 

Pel que fa als canvis simbòlics, un dels canvis més importants que s’ha produït en la 

nostra societat en els últims anys és la implantació i consolidació de la igualtat de 

drets, oportunitats i responsabilitats entre homes i dones en el discurs social 

hegemònic. D’aquesta manera, segons des dades obtingudes en l’estudi, un 77% dels 

homes (envers un 86% de les dones) considera molt o força important la igualtat entre 

homes i dones; mentre que un 79% d’homes (vers un 88% de les dones) considera 

que haurien de prendre’s més mesures a favor d’aquesta igualtat. D’altra banda, la 

majoria d’homes consideren efectives les següents mesures per tal de fer disminuir o 

desaparèixer les desigualtats entre sexes: compartir la realització de tasques 

domèstiques, per tal de donar exemple als seus fills i filles (94%); considerar a les 

dones com a iguals, donant valor als seus desitjos, opinions, feina etc. (93%); ser 

crítics amb els comportaments poc respectuosos vers les dones parelles dels seus 

companys o amics (92%); assumir que la igualtat té beneficis, també per a ells (88%), i 

ser actius en la defensa dels drets de les dones (89%). 

Tot plegat fa que es pugui afirmar una gran transformació social cap a posicions 

igualitàries, en particular dels homes, pel que fa al pla teòric i simbòlic. Paradoxalment, 
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però, aquestes dades no es corresponen, o fins i tot són contràries, als canvis reals, 

que s’analitzen a continuació. 

Les estadístiques relatives als canvis reals posen de manifest l’existència de grans 

diferències entre homes i dones. Un dels indicadors que mostra amb major claredat la 

desigualtat existent és el nombre d’hores que uns i altres dediquen al treball domèstic i 

de cura: les dones dediquen 3h i 50 minuts diàriament, mentre que els homes només 

1h i 32 minuts. Això implica, per altra banda, que els homes dediquen menys temps 

del que necessitarien, cosa que demostra que les dones s’ocupen d’aspectes que 

també els repercuteixen a ells mateixos: fer els àpats, netejar-se la roba, recollir les 

seves coses... D’altra banda, les dades referides a la cura de gent gran i criatures 

segueix la mateixa tònica: els homes dediquen 0,58 hores a la cura de gent gran i 2 

hores a les criatures; mentre que les dones dediquen 1, 57 hores a la gent gran i 4,1 

hores a les criatures. Això reflecteix la asimetria com a pauta majoritària de relació 

entre homes i dones en l’àmbit privat. 

 

És evident que existeixen moltes contradiccions entre el pla simbòlic i la realitat, els 

canvis no aconsegueixen materialitzar-se, passar de la teoria a la pràctica. Com ho 

explica Gasteiz (2008): “la incorporació de les dones a l’àmbit públic no ha sigut una 

porta giratòria que faria als homes incorporar-se d’igual manera a l’àmbit privat”. La 

mateixa autora recupera un estudi realitzat per Luis Bonino exposat en una ponència 

del Congrés “els homes davant el nou ordre social” al 2001, les dades del qual 

indicaven l’existència d’un 5% d’homes que poden definir-se clarament com igualitaris, 

envers un terç que serien reaccionaris o “agressius” davant del canvi de les dones. 

Així, segons l’autora, la clau estaria en la majoria d’homes que es situen entre el pla 

simbòlic i el de l’acció, que defensen la igualtat però no la porten a la pràctica de forma 

conscient i estable. El repte principal de les noves masculinitats, així com també del 

feminisme, avui en dia seria apropar cap a posicions més igualitàries a aquest sector 

de la població. 

 

8. LES PERSPECTIVES DE GÈNERE EN LES PRÀCTIQUES SOCIOEDUCATIVES 

 

És difícil establir un lligam explícit entre l’educació social i les pràctiques 

socioeducatives vinculades amb les Noves Masculinitats. Això és a causa de que, per 

una banda, existeix poca bibliografia sobre aquesta relació i, per l’altre, perquè sovint, 
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quan es parla de gènere, és fa un enfocament global i general, centrat en l’abordatge 

de la conceptualització bàsica, la construcció social de gènere i les principals 

conseqüències negatives que se’n deriven. És per això que aquest apartat tracta de la 

perspectiva de gènere en les pràctiques socioeducatives, extrapolable a l’educació 

social. 

Per començar, aclarir que totes les problemàtiques socials tenen un fort component de 

gènere ja que, s’emmarquen i es veuen influïdes per un context patriarcal. El gènere 

és un eix de desigualtat del que es parteix i al qual se li sumen les demés 

circumstàncies. Per exemple, en el cas de la pobresa, s’agreuja la situació pel fet de 

ser dona i tot el que comporta formar part del gènere subordinat per excel·lència. El 

component de gènere és quelcom estructural, innat, inherent, que afecta a totes i 

cadascuna de les situacions que puguin esdevenir en qualsevol àmbit de la vida 

(Berga, 2005). 

És important tenir clar això, sobretot pel que respecta les professions socials. La 

mateixa autora apunta que entendre el gènere com un concepte relacional i dinàmic, 

significa posicionar-se en una postura analítica que contradiu la perspectiva tradicional 

de gènere, basada en els estudis de dones. La nova perspectiva que planteja va més 

enllà, i contempla el gènere com una variable central per determinar els problemes 

socials i les seves repercussions, diferents per a homes que per a dones. Seguint 

l’exemple de la pobresa, no només es queda amb l’afirmació inicial de que les dones 

són un col·lectiu més vulnerable, per tant, en descriuen les principals repercussions 

que pateixen. Enlloc d’això, el plantejament de gènere que es proposa s’encarrega 

d’analitzar el conjunt de la societat, és a dir, es centra en com el gènere determina 

aquesta pobresa, tant per homes com per dones, i com cadascú la viu i l’experimenta 

de forma diferent.  

L’educadora social Mariló Gálvez (2015) va fer un article sobre la importància de 

l’educació social per aconseguir la igualtat de gènere. Els educadors socials són 

gestors de canvis, de transformació, a partir de treballar l’aprenentatge i el 

desaprenentatge. Fins ara, hem fet avenços pel que respecta a la igualtat, però ens 

hem estancat en un pla legal, jurídic, simbòlic. Continuen existint desigualtats reals per 

motius de gènere que cal treballar. De fet, segons explica Valcárcel (2015, citada per 

Berga, 2015), el 3 de juliol de 2015 la ONU va fer un informe en matèria d’igualtat de 

gènere a Espanya, en el que parlava d’un notori endarreriment en els últims anys. A 

l’article, l’autora parla dels motius que considera causants d’aquest pas enrere: els 

mitjans de comunicació i la publicitat i el desig per formar part del grup majoritari. 
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Als mitjans de comunicació i a la publicitat es continuen transmetent missatges, 

explícits o implícits, sexistes, que reprodueixen i perpetuen les desigualtats existents. 

S’hauria de treballar per a que s’aprofitessin aquestes eines per llençar un altre tipus 

de missatges, totalment oposats, on, per una banda es fes ressò del problema existent 

i, per l’altre, es parlés i es donés exemple d’un nou plantejament igualitari. 

El desig per voler pertànyer al grup dificulta canviar el pensament i les actituds 

adquirides fins ara, i que són majoritàries. Per això, és realment difícil canviar l’individu 

sense canviar la societat, i és aquí on entra en joc la dinamització de l’educador social. 

En el mateix article, l’educadora recull testimonis sobre professionals de diferents 

àmbits (educació, justícia, salut, mitjans de comunicació...) que corroboren la 

necessitat d’introduir l’enfocament de gènere en la seva pràctica professional. Així com 

també la figura de l’educador en el seu equip de professionals per a que realitzi 

aquesta tasca. 

També altres autores (Bastón, Darriba, Domínguez, Iglésias, Taboada i Sío, 2015) 

parlen de la necessària implicació de l’educació social en la lluita per la igualtat de 

gènere. Cap canvi tindria sentit sense contemplar aquest component. L’educació, i en 

concret l’educació social, ha d’anar acompanyada dels feminismes, o no aconseguiria 

cap transformació justa i igualitària. Així, l’educació social es troba amb el repte de 

reformular-se per tal d’adoptar una mirada de gènere que li permeti fer el pas de la 

igualtat simbòlica a la real, i així poder dur a terme intervencions que portin a canvis 

justos i igualitaris. 

 

 

  

CAPITOL II: FONTS PRIMÀRIES 
 

9. METODOLOGIA 

 

Un cop elaborat el recull teòric mitjançant fonts secundàries que s’ha presentat 

anteriorment, s’ha vist que existeix poc material bibliogràfic que relacioni de manera 

directa les Noves Masculinitats amb l’Educació Social, sent aquest el tema principal 

que inspira la investigació. Aquest punt respon també de forma directa a un dels 

objectius principals del treball (“conèixer com es treballen socioeducativament les 
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Noves Masculinitats”) i a la hipòtesi inicial (“l’educació social no contempla prou les 

Noves Masculinitats”). 

En veure que no s’aconseguia bibliografia específica sobre les Noves Masculinitats en 

l’educació social, s’ha cregut convenient realitzar una segona cerca, mitjançant fonts 

primàries, que permetés establir aquest vincle tan necessari. Es considera important 

establir aquest lligam, ja que, aquest és estudi que s’emmarca dins del camp de 

l’Educació Social i cal trobar la manera de redirigir el tema de l’aprofundiment teòric 

cap aquest àmbit, que és l’eix central que el motiva. Veure com es trasllada el marc 

teòric, a la pràctica professional facilitarà materialitzar els conceptes i evitar que quedin 

en una dimensió abstracta, allunyada de la intervenció socioeducativa. 

En el procés de tria de la metodologia per a una investigació s'ha de tenir present tant 

el tipus de resultats, com l’objecte d’estudi. D’aquesta manera, com s’explicava al inici 

del treball, el mètode que s’ha considerat més apropiat, també en el cas de la 

investigació a partir de fonts primàries, és el descriptiu.  

Seguint aquesta línia, s’ha optat per una investigació de tipus qualitatiu, que permet, 

mitjançant el llenguatge, enfocar la investigació sobre qüestions subjectives que és 

situen en una dimensió interior a la qual no es pot accedir mitjançant un acostament a 

les qüestions externes de l’objecte d’estudi. Per tant, aquesta subjectivitat qualitativa, a 

diferència del mètode quantitatiu, forma part de l’objecte d’estudi, ja que, entén la 

concepció de la realitat a partir de la definició que en fan els actors socials (Penalva i 

Mateos, 2006). 

 

 

 

 

8.1.  PARTICIPANTS 

 

La mostra estudiada és un grup de persones triades a consciència, és a dir, el que 

Penalva i Mateos (2006) i altres autors anomenen “no probabilística”. En aquesta 

oportunitat, l’autora del treball ha triat aquells casos que més li interessaven i li 

resultaven útils per tal d’enriquir el treball. Segons el Mostreig Internacional,  el tipus 

de mostreig escollit són casos de tipus confirmatori i/o contradictoris, és a dir, aquells 

que s’utilitzen en fases avançades de la investigació i serveixen per a confirmar o 

contradir les conclusions o la hipòtesi (saber si l’educació social contempla prou, o no, 

les Noves Masculinitats en les seves actuacions i fonamentacions teòriques).  
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El requisit primordial per triar els participants de la mostra era el següent: estar 

vinculats, de manera directa o indirecta, amb l’àmbit social. Ja que el que s’espera 

d’ells és obtenir informació referent a les experiències viscudes, així com també la 

seva opinió respecte a les Noves Masculinitats i a la intervenció socioeducativa 

emmarcada en aquestes. 

Tots els entrevistats van signar un acord de consentiment informat per poder participar 

a la recerca (veure annex 2). 

A continuació es fa una breu presentació de les persones entrevistades, que es pot 

veure resumida a la figura 8: 

Figura 8. Fitxa tècnica dels entrevistats (elaboració pròpia) 

 

                                                             
3 Es manté l’anonimat dels entrevistats per petició explícita. 

IDENTIFICADOR INICIALS3 FORMACIÓ OCUPACIÓ CÀRREC SERVEI 

E1 V. L. F. Llicenciat en 

matemàtiques i 

enginyer informàtic 

Estudiant d’un 

Doctorat en 

Bioinformàtica 

Bloguista Blog feminista 

“Aliats del 

Feminisme” 

E2 R. S. R. Llicenciat en 

Psicologia i 

Postgrau en Agent 

d’Igualtat 

Psicòleg en 

l’Oficina 

d’Atenció a la 

Víctima del 

Delicte 

Psicòleg Direcció General 

d’Execució Penal a 

la Comunitat i de 

Justícia Juvenil 

E3 
 

R. P. D. Doctor en 

Psicologia Social i 

Llicenciat en 

Comunicació Social 

Consultor  

 

 

Professor de 

gènere 

Director de 

continguts i 

consultor 

 

 Professor  

Institut Diversitas  

 

 

Universitat Pere 

Tarrès  

E4 P. A. M. Doctor en 

Sociologia 

Professor de 

sociologia  

  

Sociòleg i 

tallerista  

Professor 

 

 

Sociòleg i 

Tallerista 

Universitat de 

Girona 

  

Associació 

d’homes igualitaris 

(AHIGE) 

E5 A. P. I. Doctor en 

Psicologia Social i 

Màster en 

Psicologia Clínica 

Psicòleg  Psicòleg i 

Cofundador 

Connexus 
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El primer entrevistat (V.L.F.) és llicenciat en matemàtiques i enginyer informàtic, 

actualment estudia un doctorat en bioinformàtica i és bloguista d’”Aliats del 

Feminisme”, 

un blog dinamitzat per un grup d’homes compromesos amb la lluita feminista, que 

s’esforça per desconstruir el model hegemònic de masculinitat mitjançant la publicació 

de documents i la difusió d’iniciatives vinculades (altres pàgines web o blogs, entitats, 

programes de ràdio...).  Va ser mitjançant aquesta plataforma digital com vam 

contactar amb ell. A més, té experiència amb projectes de sensibilització destinats a 

joves, ja que ha fet diversos tallers i xerrades sobre gènere a alumnes d’ESO, on 

treballaven conceptes com “gènere”, “sexe”, “feminisme” o “violència de gènere”. La 

transcripció de la seva entrevista es pot veure l’annex 3. 

El segon entrevistat (R.S.R.) és llicenciat en Psicologia i té un postgrau en agent 

d’igualtat. Actualment treballa com a psicòleg a l’Oficina d’Atenció a la Víctima del 

Delicte, que forma part de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de 

Justícia Juvenil. Com l’anterior participant, també és bloguista d’”Aliats del Feminisme”  

i així va ser com se’l va conèixer. La seva experiència, com ell mateix la descriu, és 

“vivencial”, fruit d’un procés personal de deconstrució de la masculinitat hegemònica. 

Tot i que també s’ha dedicat a la intervenció socioeducativa amb homes adults: ha 

estat tallerista i dinamitzador d’activitats amb grups d’homes igualitaris. La transcripció 

de la seva entrevista es pot veure l’annex 3. 

El tercer entrevistat (R.P.D.) és un professor de l’assignatura de Gènere a la 

Universitat Pere Tarrès, que tot i ser molt probablement conegut per alguns dels 

lectors d’aquest treball, s’ha decidit mantenir també en l’anonimat per tal de seguir en 

la mateixa línia dels altres participants de l’estudi. També és  consultor i director de 

continguts a l’Institut Diversitas, una consultora social dedicada a la promoció de la 

diversitat i a oferir eines per a la seva gestió en diversos àmbits socials. La seva 

experiència, doncs, està vinculada amb l’educació i la intervenció directa com a 

consultor, dinamitzador i tallerista de formacions sobre la diversitat a treballadors 

d’ajuntaments i a adolescents. La transcripció de la seva entrevista es pot veure 

l’annex 3. 

El quart entrevistat (P.A.M.) és doctor en sociologia i treballa com a professor a la 

Universitat de Girona, i com a tallerista i sociòleg a l’Associació d’Homes Igualitaris 

(AHIGE). Per tant, com l’anterior participant, la seva experiència relacionada amb les 
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Noves Masculinitats i el gènere, en general, és vincula a l’educació i a la intervenció 

socioeducativa. En aquest segon àmbit, ell mateix aprofita la seva formació com a 

sociòleg per confegir el marc teòric sobre el qual fonamentar després les seves 

intervencions: tallers, xerrades, activitats a escoles i a grups d’homes. La transcripció 

de la seva entrevista es pot veure l’ annex 3. 

El cinquè entrevistat (A.P.I.) és doctor en psicologia social i té un màster en psicologia 

clínica. Treballa a la fundació Connexus, dedicada a l’atenció, la formació i les 

investigacions psicosocials; de la qual també és cofundador. La seva experiència està 

vinculada a l’acompanyament socioeducatiu en processos de canvi, sobretot d’homes 

que han exercit la violència, o víctimes d’aquesta. També fa formacions a centres 

educatius i funcionaris de l’ajuntament. La transcripció de la seva entrevista es pot 

veure a l’annex 3.  

 

 

8.2. INSTRUMENT DE RECOLLIDA DE DADES  

 

En investigació existeixen diferents tècniques que permeten recollir informació, dades, 

opinions... sobre els conceptes a investigar. Cada tècnica serveix a l’investigador per 

recopilar informació concreta i característica de la metodologia que s’empra.   

L’entrevista ha estat la tècnica qualitativa considerada més adient per recollir la 

informació relativa a les experiències i pensaments de cada professional. La majoria 

d’autors defineixen l’entrevista com una conversa amb el propòsit d’obtenir informació. 

Tot i així, aquesta definició ha molt discutida en l’àmbit de les ciències socials, sense 

assolir cap tipus de consens (Denzin, 1978; De Santis 1980; Lincoln i Guba, 1985 

citats per Penalva i Mateos, 2006). Des del punt de vista sociològic, es diferencia de 

les altres tècniques qualitatives perquè més enllà de ser un mitjà per accedir al 

coneixement i trets individuals de les persones, s’usa per arribar al coneixement dels 

fenòmens socials, és a dir, amb el testimoni de la persona, es busca arribar a captar la 

realitat social d’un col·lectiu. 

En aquest cas, s’han dut a terme entrevistes de dos tipus (Corbetta i Maldonado, 

2007): entrevistes cara a cara, és a dir, orals; i qüestionaris d’autocomplementat, és a 

dir, l’entrevista realitzada per escrit.  

Respecte al tipus l'estructuració, que s’ha fet servir, es tracta d’entrevistes 

“estandarditzades tancades”, que es basen en un qüestionari compost per preguntes 

tancades o precodificades. En aquest cas, tot i ser una tècnica qualitativa, està més 
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orientada als fets que no pas a qüestions subjectives; es centra en trobar respostes, a 

diferència de l’entrevista oberta, que genera més preguntes. En l’entrevista 

estandarditzada tancada, la informació que s’obté està limitada restrictivament per les 

preguntes que es fan (Vallés, 1997, citat per Penalva i Mateos, 2006). 

 

L’entrevista ha estat construïda mitjançant la metodologia de “Categorització 

Apriorística”. L’investigador és qui atorga significat als resultats que s’obtindran de la 

recollida de dades, i ho farà a partir de distingir i organitzar la informació segons els 

temes que apareguin i li resultin més útils i rellevants. Aquests temes, o categories, 

poden ser apriorístiques, és a dir, elaborades abans del procés de recollida de dades 

(Elliot, 1990, citat per F. Cisterna, 2005).  

En aquest cas, les categories van ser construides a l’hora de formular l’entrevista, per 

així dirigir les preguntes (ítems) de manera que responguessin a aquests temes. Això 

facilita la distinció i classificació posterior dels temes, tot i que val a dir que sempre 

serà més fàcil en una entrevista per escrit, que en una oral, on és més fàcil que 

l’entrevistat barregi temes al llarg del seu discurs. A la figura 9 es pot veure un quadre 

resum que relaciona les categories amb els ítems que composen l’entrevista. El format 

de l’entrevista podrem trobar-lo al annex 1. 

 

CATEGORIES DEFINICIÓ ÍTEMS 

Conceptualització de 

les Noves 

Masculinitats 

Maneres de definir, descriure i 

entendre les Noves 

Masculinitats. 

1. Com definiries, amb les teves 

paraules, les Noves 

Masculinitats? 

  

Coneixement sobre el 

concepte de les 

Noves Masculinitats 

  

Coneixement de la societat, en 

general, i en l’àmbit social, en 

concret, sobre el concepte de 

les Noves Masculinitats 

    

2. Consideres que, en general, es 

coneix el concepte de Noves 

Masculinitats? 

  

3. Consideres que des de l’àmbit 

social les intervencions es fan 

sota aquest marc teòric? En quin 

grau?  

Processos 

Socioeducatius 

Processos socioeducatius des 

d’una perspectiva de gènere 

que 

4. Creus que és important que els 

processos socioeducatius amb 

una perspectiva de gènere 
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inclou a nivell teòric i pràctic, les 

Noves Masculinitats. 

  

incloguin el treball de les Noves 

Masculinitats? 

  

5. Quines creus que són les 

principals diferències entre les 

intervencions amb perspectives 

de gènere que inclouen les Noves 

Masculinitats i les que no ho fan? 

I quins són els aspectes en 

comú?  

Experiències 

socioeducatives 

  

Testimonis d’experiències 

relacionades amb processos 

socioeducatius vinculats amb 

les 

Noves Masculinitats. 

6. Podries explicar breument la 

teva experiència socioeducativa 

referent a la construcció de 

Noves Masculinitats (en cas de 

tenir-ne alguna). 

  

7. Quins han estat els resultats de 

les avaluacions que s’han dut a 

terme sobre aquestes 

experiències? (en cas d’haver 

contestat l’anterior)  

Figura 9. Taula de categories i ítems de les entrevistes (elaboració pròpia) 

 

 

8.3. PROCEDIMENT 

 

El procés de construcció de l’instrument de recollida de dades (l’entrevista) va fer-se 

durant el mes de febrer. Des de llavors es va començar una recerca per internet de 

qualsevol tipus d’iniciativa vinculada amb les Noves Masculinitats (blogs, instituts de 

recerca, grups d’homes, entitats, associacions…). Es va fer un llistat de possibles 

entrevistats (vuit en total), intentant que els perfils fossin variats, de qualsevol punt 

d’Espanya, entenent que l’entrevista per correu electrònic era una alternativa viable, en 

cas de no poder-la fer de forma oral. Alguns candidats no van respondre, altres,  a 

causa de la gran quantitat de feina que tenien, o bé, atenent a un acord intern de 

l’organització, no concedien entrevistes. D’aquest primer intent només es va rebre la 

confirmació d’un candidat, que alhora ens va facilitar un altre contacte que també va 

accedir a fer l’entrevista. 
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D’altra banda, la tutora d’aquest treball va facilitar el contacte d’un altre professional, 

que també va concedir l’entrevista, a través del qual vam arribar al quart entrevistat. 

Finalment, es va tornar a enviar un correu a totes aquelles persones, organitzacions o  

instituts de recerca dels quals en un primer moment no es va rebre resposta. Així va 

ser com es va aconseguir la cinquena entrevista. 

El procés de realització de les entrevistes va durar des del març fins al juny, ja que 

s’ha ajustat a les disponibilitats de les persones entrevistades. Tres de les entrevistes 

es van fer per escrit, via correu electònic, i dues de forma oral. 

A la figura 10 es pot veure la temporització del procés de recollida de dades, així com 

també l’anàlisi d’aquestes, que posteriorment s’explicarà. 

 

 febrer Març abril maig juny 

Construcció d’entrevistes X     

Contacte amb els entrevistats  X X X  

Realització de les entrevistes   X X X 

Anàlisi de dades    X X 

Figura 10. Cronograma sobre el procés de recollida i anàlisi de dades (elaboració pròpia) 

 

 

 

 

10. ANÀLISI DE DADES 

 

 A continuació s’analitzarà la informació recollida a les entrevistes, responent als temes 

derivats de categorització apriorística realitzada, i anteriorment explicada: 

conceptualització de les noves masculinitats, coneixement sobre el concepte de les 

noves masculinitats, processos socioeducatius i experiències socioeducatives 

(entenent aquesta última categoria com la part pràctica, de vivència directa, dels 

entrevistats). 

D’aquestes categories, s’han pogut derivar subcategories que, o bé es van contemplar 

des de la formulació inicial de l’entrevista, o bé s’han rescatat del recull d’informació 

obtingut. Es poden veure en la figura 11. 
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CATEGORIES SUBCATEGORIES 

Conceptualització de les Noves 
Masculinitats 

  

Coneixement sobre el concepte 
de les Noves Masculinitats 

Coneixement a nivell social, general 

Coneixement en l’àmbit social 

Processos socioeducatius La importància d’incloure les Noves Masculinitats 

en els processos socioeducatius en clau de gènere 

Diferències entre els processos socioeducatius que 

inclouen les Noves Masculinitats i els que no 

Experiències Socioeducatives Experiències socioeducatives vinculades amb les 

Noves Masculinitats. 

Avaluacions de les experiències socioeducatives 

vinculades amb les Noves Masculinitats 

Figura 11. Taula de categories i subcategories (elaboració pròpia) 

Cal aclarir que no totes les entrevistes han aportat informació per a cada categoria, 

sobretot perquè les entrevistes presencials han estat menys directives, en una 

dinàmica de conversa més espontània. 

 

10.1. CONCEPTUALITZACIÓ DE LES NOVES MASCULINITATS 

 

La informació de les entrevistes que s’inclou dins d’aquesta categoria és aquella 

referent a la definició, o la conceptualització que els entrevistats fan de les Noves 

Masculinitats.  

 

L’E4 defensa la idea de que la masculinitat és, com un oxímoron, una contradicció, en 

el sentit de que abans d’existir els estudis de gènere, allò masculí era tot el que hi 

havia (l’home era el genèric de la humanitat). Va ser amb l’inici d’aquests, quan es va 

començar a visibilitzar la relació desigual i asimètrica de les dones i, més tard, des 

d’aquest mateix enfocament, s’ha començat a qüestionar la masculinitat, també 

perjudicial per molts homes. 
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La majoria puntualitzen el terme “noves”, i simpatitzen més amb el de “alternatives”, ja 

que apunten que sempre han existit masculinitats diferents a la hegemònica. A més, 

E2 i E5 coincideixen quan argumenten que dins d’aquest terme, s’han inclòs altres 

moviments d’homes que, tot i considerar-se nous, o emergents, continuen reproduint el 

mateix model tradicional i masclista de sempre (neomasclistes, “return of kings” i 

altres).  

L’E5 afegeix que parlar de “Noves Masculinitats”, des d’una visió negativa, és entendre 

uns avenços que encara no s’han assolit. Comenta que les noves generacions, 

sobretot, parlen com si ja estiguéssim en la igualtat, focalitzant-se només en els èxits 

obtinguts. Aquesta és una visió que considera massa optimista i poc crítica, ja que 

l’únic que aconsegueix és invisibilizar la desigualtat existent, que encara persisteix.  

D’altra banda, l’E4, entén l’ús de la paraula “noves”, com una estratègia de màrqueting 

útil i lícita, com a eina per atreure l’atenció de la gent i que es preguntin i s’interessin 

pel tema.  

.  

Ara bé, tots els entrevistats coincideixen a l’hora de definir les Noves Masculinitats 

com un moviment que, seguint els passos del feminisme, lluita per enderrocar el 

patriarcat. En aquest sentit, rebutja la masculinitat hegemònica, i tots els valors, rols, 

dogmes i actituds tradicionals i imposats. Des d’aquí, s’advoca per la construcció d’una 

masculinitat plural, entenent que les masculinitats són diverses, que sigui sostenible,  

saludable, contemporània i positiva. En aquest sentit, prenen valor aspectes abans 

rebutjats, que cal anar incorporant i treballant, com ara l’empatia, la gestió emocional, 

la implicació en la cura dels fills... 

 

10.2. CONEIXEMENT SOBRE EL CONCEPTE DE LES NOVES MASCULINITATS 

 

10.2.1. Coneixement a nivell social, general 

 

En aquesta categoria, es fa referència al coneixement social, és a dir, a peu de carrer, 

que es considera que es té sobre les Noves Masculinitats. Es recullen les reflexions 

dels entrevistats sobre el grau de coneixença que consideren que existeix en la 

població a la qual ells poden tenir accés. Cal tenir en compte que la realitat a la qual 

acotem aquesta pregunta correspon a Catalunya, com a molt a Espanya, o a altres 
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països que comparteixen un context social similar, dels quals els entrevistats en poden 

tenir informació (per tant aplicable a aquest treball). 

Tots els entrevistats consideren que el grau de coneixement sobre el concepte de les 

Noves Masculinitats és mínim, gairebé inexistent. L’E4 argumenta que això és a causa 

de la manca de qüestionament sobre quelcom que és inherent en nosaltres, fruit de la 

socialització, que hem adquirit de manera inèrcica i que, al formar part de la nostra 

quotidianitat, no ens plantegem. Però això no només passa amb les Noves 

Masculinitats, sinó amb tot allò referent al gènere, com bé apunten l’E1 i l’E2, tot i 

d’aquest sí que hi ha una mica de més coneixement. 

L’E1 afegeix que, tot i no conèixer-se el terme en sí, cada cop hi ha més gent que és 

capaç de veure’n les manifestacions, entendre el contingut i identificar-lo en la seva 

quotidianitat.  

L’E1, l’E2 i l’E3, estan d’acord amb que ha estat gràcies al feminismes que les 

qüestions de gènere han començat a obrir-se camí i que, és en els col·lectius implicats 

en aquesta lluita, on sí que es comença a parlar de les Noves Masculinitats, dins del la 

necessitat de transformar la societat a partir de trencar amb la construcció social de 

gènere existent. 

Referent a aquest punt, l’E5 fa referència a la Teoria dels Tres Terços, aplicada al 

posicionament dels homes respecta a la igualtat entre homes i dones. Ell, considera 

que més que tres terços, les proporcions serien de 25%, 50% i 25%: un 25% que està 

en contra de la igualtat, un 50% que està perdut i no té ni idea i el 25% restant, que 

està més o menys implicat en la igualtat però també força desorientat. Del 50%, ell en 

faria dos subgrups: un 25% més pròxim a una actitud en contra de la igualtat i l’altre 

que, tot i tenir una postura favorable, això no es materialitza en la seva praxi. 

 

10.2.2. Coneixement en l’àmbit social 

 

En el cas d’aquesta categoria, es fa referència al grau de coneixement que es té sobre 

les Noves Masculinitats en l’àmbit social, és a dir, en les professions, entitats, 

organitzacions, institucions...  vinculades al món social. 

Per una banda, E1 desconeix l’ús de les Noves Masculinitats més enllà de la 

intervenció que ell ha pogut fer, per tant, no pot fer-se una idea genèrica. L’E2 i l’E3 

identifiquen un avenç en aquest sentit, ja que mica en mica, veuen com el tema del 
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gènere (i les Noves Masculinitats, tot i que molt menys), va introduint-se i va prenent 

importància en l’àmbit. L’E4 posa l’exemple de l’educació secundària, on cada cop es 

porten a terme més projectes que treballen temes de gènere. La seva impressió és 

que fruit de la constatació que molts adolescents estan mantenint relacions de parella 

on es donen dinàmiques masclistes per part dels nois envers les noies, està sorgint 

una consciència incipient per part del professorat i els equips directius del centre pel 

que fa a la construcció social del gènere, en general, i a les noves masculinitats, tot i 

que menys, en particular. 

Un altre dels avenços importants és el canvi en la manera de treballar les Noves 

Masculinitats, que explica l’E2. Abans, les intervencions amb agressors masclistes 

estaven enfocades des d’un punt de vista conductual, centrant-se en el control 

d’impulsos; ara, en canvi, la intervenció es fa des de la construcció de la masculinitat. 

Un dels problemes principals, que recullen l’E4 i l’E5, és l’essencialització de les 

qüestions de gènere en la dona. Quan es parla de gènere, és parla de dones, i això és 

reproduir encara més les desigualtats existents. Cal fer partícips als homes, parlar de 

la masculinitat, incloure-la en aquesta perspectiva. Però aquest és un repte que encara 

cal assolir 

Tot i els èxits aconseguits, es consideren mínims, i tots els entrevistats opinen que 

encara queda molta feina per fer. 

 

10.3.  PROCESSOS SOCIOEDUCATIUS  

 

10.3.1. La importància d’incloure les Noves Masculinitats en els processos 

socioeducatius en clau de gènere 

 

Aquesta categoria recull la informació referent als motius que els entrevistats donen a 

favor d’incloure les Noves Masculinitats en els processos socioeducatius en clau de 

gènere i quin grau d’importància atorguen a que es duguin  a terme aquest tipus 

d’accions. 

L’E1, l’E2 i l’E3, consideren que és necessari contemplar les Noves Masculinitats quan 

es parla de gènere si es vol enderrocar el Patriarcat. És necessari que es produeixi la 

transformació social incloent la reformulació de la masculinitat, i que aquest canvi sigui 

també impulsat pels homes.  
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Seguint amb el que s’ha comentat en el punt anterior, E3, E4 i E5, remarquen la 

importància d’incloure els homes en qüestions de gènere, i el tema de la masculinitat 

en les lluites, reivindicacions i accions que es fan al respecte. E4 ho resumeix de la 

següent manera: “és molt important incloure la perspectiva de les noves masculinitats 

perquè és necessari visibilitzar una altra manera de construir la societat on homes i 

dones tinguin les mateixes oportunitats i estableixin un diàleg en igualtat”.  

 

 

10.3.2. Diferències entre els processos socioeducatius que inclouen les Noves 

Masculinitats i els que no 

 

En aquest apartat, es recull la informació referent a la comparativa entre els processos 

socioeducatius que inclouen les Noves Masculinitats i les que no, les diferències i els 

punts en comú que es poden observar entre ambdues opcions. 

L’E2 observa els punts en comú en els processos socioeducatius incloents de les 

Noves Masculinitats i els excloents: contemplen els eixos d’opressió (ètnia, gènere, 

classe social, orientació sexual…) i usen la consciència social com a instrument de 

canvi i transformació.  

L’E1 i l’E3, parlen de les diferències alhora d’entendre el gènere: un ho centra en el 

treball amb dones i, l’altre, inclou la masculinitat. Si es tenen en compte les Noves 

Masculinitats, es pot aprofundir més en la crítica del masclisme i s’aconseguirà anar 

més enllà en les intervencions que s’efectuïn, sinó, queden limitades a una parcel·la 

de la realitat. El punt de vista és diferent, per tant la intervenció és diferent, i allò que 

s’aconsegueix és diferent. En aquest cas, incloure les Noves Masculinitats dona 

amplitud als objectius, fent que la transformació sigui social (per a tothom), i no només 

d’un col·lectiu dels implicats, oblidant la complexitat i la globalitat del fenomen.  

 

10.4. EXPERIÈNCIES SOCIOEDUCATIVES 

 

9.4.1. Experiències socioeducatives vinculades amb les Noves Masculinitats. 
 

En aquesta categoria es presenten les diferents experiències socioeducatives que 

narren els entrevistats, per obtenir un recull d’uns quants exemples de processos on 

es treballa, implícita o explícitament, amb les Noves Masculinitats. En aquest cas 
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s’agruparan les experiències similars, en subcategories, per tal de poder organitzar 

millor la informació: 

 

9.4.1.1. Sensibilització i prevenció en l’àmbit educatiu 

 

Tots els entrevistats coincideixen en dir que la majoria d’intervencions que es porten a 

terme són en el treball del gènere en general, i que rarament es treballa amb les 

Noves Masculinitats pròpiament, tret d’alguna experiència en concret, que és la 

minoria. Es considera, però, que treballant el gènere, de retruc beneficia les Noves 

Masculinitats, tot i que no es focalitza en elles. 

Gran part de les intervencions estan relacionades amb la sensibilització en l’àmbit 

educatiu, en els cursos de secundària (E1, E3, E4): tallers,  formacions, debats i 

dinàmiques on es treballen conceptes de gènere i els feminismes, així com també es 

trenquen mites i es debaten estereotips. L’E4, fa referència, per exemple, a 

Campanyes escolares en contra de l’Homofòbia, que l’Institut Diversitas va dur a terme 

fa uns anys. El mateix entrevistat parla sobre la clau de l’èxit d’aquest tipus 

d’intervencions, fent referència a resistències que es troben durant aquestes sessions:  

“Jo no et jutjaré, però els companys respondran i potser se n’adonen que la 

seva opinió és minoritària i no és tan normal com ells creuen. Sobretot se 

n’adonen que les dones han canviat i avançat molt més, tot i que també 

reprodueixen esquemes de feminitat tradicionals: quan ens comparem amb les 

generacions passades, les dones han fet una gran evolució (ara totes volen 

treballar, ser independents, la seva única prioritat ja no és només la cura de la 

família.” 

 

9.4.1.2. L’ús de les xarxes 

 

L’E1 i l’E2, comparteixen l’experiència del Blog “Aliats del Feminisme”, que fa ús de les 

xarxes i les noves tecnologies per difondre bibliografia, reivindicar-se, donar suport a 

activismes feministes i denunciar el patriarcat, amb l’objectiu d’enderrocar-lo i donar 

visibilitat als moviments igualitaris que advoquen pel canvi cap a noves realitats, 

possibles, viables i més positives. 

 

9.4.1.3. Experiències grupals 
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L’E2, l’E4 i l’E5 han treballat amb grups d’homes igualitaris. Són grups que fan un 

procés socioeducatiu compartit, acompanyat d’un professional, on es posen sobre la 

taula qüestions de gènere, i sobretot de masculinitat, per poder fer un exercici 

d’autocrítica compartit que després serà motiu de reformulació i creació conjunta 

d’alternatives i noves maneres de fer i ser. En el cas de l’Associació d’Homes per la 

Igualtat de Gènere (AHIGE), on treballa l’E4, aquest treball es fa a partir de dues línies 

d’acció: un treball reflexiu sobre la identitat de gènere individual i grupal, i el treball de 

les noves paternitats. 

Les noves paternitats és un camp en el que l’E5 també està vinculat. Així explica el 

que significa la intervenció en aquest àmbit: 

“Está estudiado, y se sabe, que los papás que están comprometidos en la 

crianza de los hijos y de las hijas, es mucho más sano para ese hombre (no se 

mete en problemas de drogas, ni de violencia, ni de muchas cosas dañinas 

para su propia salud), mejora la salud y el rendimiento escolar de sus 

hijos/hijas (porque es un padre implicado), y sus hijos, también está estudiado,  

tienen menos probabilidades de caer en problemáticas de drogas y demás; y 

con la pareja, porque es más igualitaria y feliz. Ahora, también van a estar más 

expuestos, porque es un tema estructural social (a nivel social, laboral, de 

horario, jornada) que no ha cambiado y le va a generar sufrimiento 

probablemente, pero que de alguna manera abre una ventana y un ámbito de 

participación que antes los hombres no tenían. Entonces ese espacios sí 

podríamos decir que es un espacio de “Nuevas Masculinidades”, porque abre 

una tarea y un espacio que antes era excluido.”  

L’E5, afegeix al respecte d’aquestes intervencions, que l’important és 

transmetre el missatge no només amb les paraules (portant a terme una praxi 

logocentrada), sinó que cal trobar la manera de fer-ho vivencial i experiencial. 

És així com s’aconsegueix l’aprenentatge significatiu. 

 

9.4.1.4. Formacions a professionals de diferents àmbits 

 

D’altra banda, també es fan formacions a altres col·lectius, que no necessàriament han 

de ser simpatitzants amb els moviments igualitaris, ja que molts Ajuntaments o 

empreses, decideixen fer-les als seus treballadors. És el cas de l’E3 i l’E5, que han 

participat en projectes que consistien en formacions puntuals a funcionaris de diferents 
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àmbits. En aquests casos, és cert que el grau de resistències o de postures clarament 

en contra de la igualtat sol ser major (tot i que és minoritari) al d’altres espais, ja que a 

diferència dels Grups d’Homes, no hi participen per decisió pròpia. 

 

9.4.1.5. Prevenció i atenció de la violència 

 

Per últim, moltes de les intervencions son de prevenció de la violència lligada amb una 

reflexió analítica en la socialització de gènere. L’E4 explica la seva experiència en un 

programa de prevenció de la violència a joves i educadors en l’àmbit de justícia, on es 

feia un treball vinculat amb el qüestionament del model hegemònic de masculinitat a 

partir de les vivències personals de cadascú.   

En el cas de les universitats, l’E5 ens parla d’un programa anomenat PUC contra la 

violència masclista. És un conveni que ha fet aquest 2016 la Universitat de Barcelona 

(UB) amb Connexus (una entitat que es dedica a la formació, atenció i investigació 

psicosocial molt activa amb el treball de gènere) per oferir atenció gratuïta a tot 

l’alumnat que es trobi en una situació de violència. 

Per altra banda, E5 narra la intervenció que va realitzar amb un grup d’homes que 

havien exercit la violència envers les seves parelles, als quals feia un acompanyament 

socioeducatiu. 

 

 

10.5. AVALUACIONS DE LES EXPERIÈNCIES SOCIOEDUCATIVES VINCULADES AMB 

LES NOVES MASCULINITATS  

 

En aquesta categoria es parla sobre les avaluacions de les experiències 

socioeducatives vinculades a les Noves Masculinitats, on poden treballar-se de 

manera directa o bé implícitament, com és en la majoria dels casos.  

Tots els entrevistats apunten que  quan es parla de projectes, normalment les Noves 

Masculinitats van implícites en el treball de gènere, per tant, no hi ha accions 

destinades exclusivament a això que puguin ser avaluables. Així, existeix una gran 

dificultat alhora de dur a terme avaluacions, que en la majoria de casos no es fan o es 

redueixen a un qüestionari de satisfacció que es passa després de cada sessió, ja que 

es tracta d’actuacions puntuals, aïllades, sense cap tipus de continuïtat. Els resultats 
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d’aquests qüestionaris són en tots els casos positius. L’E3, referint-se a les 

intervencions en l’àmbit escolar, afegeix que sempre hi ha un 10% que es mostra 

clarament masclista, reticent i amb resistències al canvi davant d’aquesta confrontació, 

però que sempre és minoritari. 

Tot la puntualitat de les intervencions, l’E1 remarca la importància de valorar que, tot i 

que les intervencions siguin esporàdiques, hagin aconseguit fer-se, ja que s’està obrint 

un nou camí. 

L’E5 sí que ha realitzat avaluacions, tot i que de tipus informal, d’una experiència 

relacionada amb l’acompanyament a un grup d’homes  en una formació en habilitats 

parentals. El fet de estar en contacte amb ells durant el període previ i posterior al part, 

dóna un marge d’uns sis mesos aproximadament on es poden observar els progressos 

i l’evolució que es dóna. Així ho explica: 

“se ve que se muestran más alegres, más implicados, y empiezan a tratar de 

ayudarse con la pareja, de empezar a funcionar desde un lugar más equitativo. 

No es tanto como evaluar las nuevas masculinidades en sí, pero 

indirectamente empieza a recoger información de que estos hombres están 

cambiando”  
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SEGONA PART: DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS 

9. DISCUSSIÓ  

 

El patriarcat és un sistema d’organització social jeràrquic, que es basa en relacions de 

poder i subordinació entre els seus membres, donant lloc a societats clarament 

marcades per la desigualtat. 

Primerament, cal aturar-se al primer punt d’aquesta definició, necessari per entendre’n 

el significat,  però que, paradoxalment, és el més ignorat (si és per desconeixença o bé 

per interès, corre a compte del lector). Aquesta informació clau és que “el patriarcat és 

un sistema d’organització social”. Després, ja es pot entrar a analitzar de com es 

configura, qui  en gaudeix els privilegis, a qui li toca pagar els plats trencats... El fet de 

que sigui un fenomen social, vol dir que implica al conjunt de la societat. Per tant, les 

problemàtiques que se’n deriven, també són socials, no només d’aquells qui en 

pateixen les conseqüències. Tothom que configura aquestes societats, és part del 

sistema, independentment de la posició de la que disposi. Aquesta moneda, però, té 

dues cares a tenir en compte: per una banda, el sistema social influeix i afecta a tots 

els individus que en formen part; per l’altra, tots els individus tenen la possibilitat (per 

mínima que sigui) d’influir i afectar al sistema, ja que són els qui l’han creat i, dia a dia, 

ho continuen fent. 

És molt important clarificar aquest matís, ja que és imprescindible per entendre des 

d’on s’enfoca la discussió d’aquest treball d’aprofundiment teòric: el sistema patriarcal 

comporta nombroses problemàtiques socials que no només han de combatre’s per 

aquells qui les pateixen, sinó que tothom s’hi ha de responsabilitzar. I amb això, 

remarcar la tendència que sovint es té d’alienar els fenòmens socials, parlar d’ells com 

a quelcom impersonal: el patriarcat, el racisme, el masclisme... com si fos un espectre 

que sobrevola els nostres territoris, amb el qual hem de lluitar per desempallegar-nos-

en. No, no estem parlant del patriarcat, estem parlant de persones masclistes, de 

persones racistes, de persones sexistes... Som nosaltres mateixos amb qui hem de 

lluitar, és en nosaltres on  ha de néixer el canvi i la transformació social. 

Però per arribar a aquesta reflexió, cal saber que el fet de que el Patriarcat, com bé 

deien Engels i Weber (citats per Facio i Fries, 2005) sigui el sistema de dominació més 

antic i que configuri la majoria de societats existents, no significa que sigui quelcom 

natural i immutable. La interiorització es fa a partir de la socialització: quan naixem 

creixem en un entorn imposat, i aprenem allò que se’ns ensenya i veiem sense 

destriar. I és així com, de generació en generació, s’ha anat heretant el sistema, 
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perdent-ne la pista dels seus orígens. Però això no vol dir que el pressent no pugui 

canviar allò que el passat va deixar.  

Per poder arribar a generar un canvi, no és suficient amb prendre consciència de la 

situació i responsabilitzar-se, sinó que cal dotar-se d’eines que permetin treballar amb 

això i poder, així, per últim, aconseguir el canvi. Remarcant, també, que el pas previ a 

qualsevol transformació a nivell social, és la transformació personal. I més en aquest 

cas en concret, on el patriarcat, i tot el que comporta, és allò que des de petits hem 

anat incorporant.  Així, és necessita molt esforç i predisposició per navegar a tanta 

profunditat fins arribar on conviuen tots aquests aspectes tan orgànics de la 

personalitat.  

Val a dir també, que,  malgrat que Facio i Fries (2005) fessin un recull dels trets 

comuns a tots els sistemes patriarcals històricament estudiats, on la dona sempre ha 

estat la figura oprimida per excel·lència, cal tenir en compte les especificitats de cada 

context. Una construcció social no serà mai idèntica a una altra si el context varia, no 

és el mateix el patriarcat a Espanya que a Xina, Kenia, Colòmbia o Canadà. Hi ha 

moltíssimes variables en interacció (econòmiques, polítiques, socials...) que influeixen. 

 

Un cop fets els aclariments pertinents, es pot fer l’endinsament a la complexitat del 

Patriarcat. La masculinitat regna en l’ordre jeràrquic, posicionant, així, automàticament 

les dones en l’estament més inferior de la piràmide. Les manifestacions de poder dels 

homes sobre les dones són visibles tant en l’àmbit públic, com privat i pren 

innombrables formes (violència de gènere, responsabilització de les tasques 

domèstiques i cura dels fills, sous inferiors...) . La seva posició de subordinació és 

innegable; la desigualtat és evident.  

Ara bé, no només les dones són víctimes de la desigualtat: també ho són els homes. I 

reconèixer-ho no és treure importància a la situació de discriminació, abús i patiment 

que viu el gènere femení; ni tampoc és un intent per equiparar la situació d’homes i 

dones, descartant el gènere com a principal eix de la desigualtat existent. Reconèixer 

això és tan sols un exercici d’alçar la mirada, i veure una mica més enllà, per poder 

entendre el fenomen en la seva totalitat.  

La masculinitat, un concepte lligat al gènere és el màxim referent, el punt àlgid de 

dominació i poder; no el fet de ser del sexe masculí. D’aquesta manera existeix un 

model hegemònic de masculinitat que serveix com a eix de desigualtat entre els 

homes: aquells que s’allunyin del model de masculinitat imperant, també seran 
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discriminats i patiran l’abús i dominació. Per tant, si bé les dones, pel simple fet de no 

ser homes, són l’últim estament de la piràmide; els homes que no segueixen els 

dogmes de masculinitat, per no complir amb el que s’espera d’ells segons e l seu sexe 

biològic, se situaran també en un estament inferior (però sí per sobre de les dones). 

El fet de que el Sistema Patriarcal sigui androcèntric és potser una de les majors 

ironies a destacar. La masculinitat, en aquest cas occidental, com bé indicaven Carabí 

i Segarra (2000), s’ha definit mitjançant un procés autoreferencial a partir de la 

negació. “És allò que no és” (p.19): no és dona, no és ètnica, no és homosexual, no és 

pobre.... L’odi vers la diferència és el mitjà per trobar-se, allunyar-se d’allò que rebutja 

és el que l’acosta a la seva identitat. Per fer-ho, fa ús dels mecanismes de defensa 

dels que parlava Carabí (2000), que més aviat són “mecanismes de supervivència” per 

conservar una essència inexistent. És per això, que en part, que s’és tan intolerant 

amb la diversitat, per por a que la proximitat provoqui difuminar o dissoldre aquesta 

“identitat” nul·la.  

Seguint la lògica androcèntrica, la societat també rebutjarà tot allò que la masculinitat 

no és, per tant, serà masclista, racista, homofòbica, classista... Però, com pot ser que 

el centre i la mesura de tot sigui l’home, sent la masculinitat en sí una fal·làcia, un no 

res, un buit...? 

La justificació a aquesta pregunta seria tan dèbil i inconsistent que és necessari dotar-

se d’armadures i muralles infranquejables que evitin tenir accés a fer qüestionaments 

al respecte. És per això que innombrables discursos, mites, estereotips, alhora que 

manipulacions, mecanismes de por i diverses violències, són útils per dur a terme 

aquesta tasca: per una banda, eviten fer-se preguntes, per l’altre, reprodueixen allò 

establert. Si bé la lògica del sistema brilla per la seva absència, l’entramat per sortir 

d’aquest és del tot esplèndid. 

 

El model de masculinitat hegemònic, és el “Llibre Sagrat” del Patriarcat. En el sentit 

que marca les lleis a respectar i la frontera entre allò lícit i allò recriminable. És únic, 

tancat i inamovible, no accepta modificacions ni excepcions. Està basat en el sistema 

normatiu de gènere, que, com bé explicaven. Escola Lliure el Sol i López (2011) amb 

la “Cadena Simbòlica” relaciona els conceptes: identitat de gènere, rols de gènere, 

orientació i pràctiques sexuals. D’aquí extraiem un eix de desigualtat que se suma al 

del gènere: l’orientació sexual. La masculinitat s’allunya de la feminitat tant com 

s’allunya de l’homosexualitat, i, a més, tendeix a barrejar aquestes dues realitats.  
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Partint de la premissa de que la masculinitat hegemònica és allò que no és femení, 

aquells homes que no es consideren masculins són pròxims a la feminitat. De la 

mateixa manera, la homosexualitat no es contempla dins d’aquesta masculinitat, per 

tant, es cataloga com a pròxima, també, a la feminitat. Amb aquesta dèria per 

polaritzar el món entre masculí i femení, tot allò que s’allunya de la masculinitat 

hegemònica és un tot difús i compacte que es desconeix (i tampoc es té la voluntat de 

conèixer). El que se’n sap d’aquest conjunt és fruit dels estereotips i els prejudicis, que 

encara conviden menys a apropar-s’hi i que, alimenten, encara més, la seva 

marginació. Cosa que va com a anell al dit per continuar perpetuant l’ordre imperant i 

evitar el perill de que el Patriarcat entri en tela de judici. 

Existeix, doncs, la creença de que pot existir una irrefutable discontinuïtat entre allò 

masculí i allò femení; una línia divisòria traçada a voluntat en un mapa que divideix el 

territori pel qual han de moure’s els homes i aquell per on han de fer-ho les dones. 

Però la realitat no pot encaixar-se a la força en una estructura tancada i rígida; és 

diversa, plural, infinita... Existeixen inacabables tonalitats de grisos entre el blanc i el 

negre, que el discurs patriarcal pretén fer desaparèixer, fingint que cauen en un 

abisme existent entre un extrem i l’altre.  

 

Una de les grans contradiccions del Patriarcat és que, en realitat, fins i tot els 

privilegiats, aquells que gaudeixen de la superioritat i el poder, en són víctimes, encara 

que sigui en menor grau. El que podria resumir-se afirmant que, al cap i a la fi, és un 

sistema perjudicial per a tothom. Per entendre això cal retornar al símil del mapa on es 

traça una línia divisòria, entre la feminitat i la masculinitat. Aquesta lògica que 

pressuposa la discontinuïtat entre ambdós conceptes és la mateixa que afecta a les 

persones i que les divideix per la meitat. Cada individu té uns atributs, unes qualitats, 

comportaments i rols que el defineixen. Complir amb el Model de Masculinitat 

Hegemònic significa seguir punt per punt allò que inclou i desprendre’s allò altre que 

queda exclòs. Però les persones, igual que les realitats, no podem encabir-nos en un 

patró redissenyat, i més, quan aquest segueix una lògica errònia i impossible. En 

aquest repartiment del món, les dones es queden amb el terreny de l’afectivitat i els 

homes amb la racionalitat. Això implica, que els homes tinguin el pas restringit a la 

dimensió emocional: són subjectes sense necessitats, ni sentiments (més enllà de la 

ira, la ràbia o l’odi, necessaris per a la imposició del seu poder). Això, que se suposa 

que els servirà per obtenir el control i domini de les situacions i dels col·lectius 

considerats inferiors, és una soga que els escanya una part inherent en el seu ser, i en 
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qualsevol persona. La nul·la capacitat de gestió emocional és un dels exemples, de les 

conseqüències negatives d’aquells que, per no quedar exclosos del sistema, 

segueixen el seu dogma impossible. El model de masculinitat normatiu els porta a una 

dolorosa alienació, l’aïllament de les persones que els envolten i la incapacitat de fer 

un exercici introspectiu per trobar-se a ells mateixos. Però això, una altra vegada, 

ajuda a mantenir el Patriarcat fora de perill de controvèrsies. 

 

Però, tot i el meravellós entramat d’estratègies que hem construït per continuar, 

generació rere generació, perpetuant el sistema patriarcal, alguna cosa deu haver 

canviat si, per exemple, a dia d’avui esteu llegint un treball final de grau que no és res 

més que una anàlisi crítica d’aquest sistema d’organització que està tan arrelat en la 

nostra història.  

Tot això és gràcies als moviments feministes, que van començar a organitzar-se a 

partir del segle XVII, segons Àlvarez (2015), per lluitar a favor de l’alliberament de la 

dona i la igualtat entre ambdós gèneres. Els feminismes, així com els Moviments 

d’Alliberament sexual (LGTB i moviment Queer, entre d’altres), s’han trobat amb 

nombrosos discursos que intenten desprestigiar-los a base de mites, estereotips i 

prejudicis, per tal de desacreditar la seva lluita, que apunta directament en contra del 

Patriarcat i els “privilegis”, que molts creuen tenir, i que volen, evidentment, conservar. 

Val a dir que les resistències amb les que s’han trobat els moviments socials i polítics 

que advoquen pel canvi no només són  per part dels homes, també hi ha dones 

masclistes que s’oposen radicalment. 

Com es comentava a l’inici de la discussió, no només els col·lectius oprimits han de 

revelar-se, quan un problema és social, la responsabilitat és de tothom. En aquest cas, 

els homes també han de mobilitzar-se (tot i no ser dones, o no ser homosexuals). Ho 

han de fer per diversos motius: perquè és responsabilitat de tothom i tothom pot fer 

alguna cosa per canviar-ho; perquè les relacions de poder no es superaran mai si no 

es treballa el canvi de l’opressor; i, per últim, perquè també ells són víctimes, com 

anteriorment s’ha comentat. Mirar de transformar la societat sense incloure els homes, 

com deien els entrevistats E1, E2 i E3, no és una altra cosa que seguir reproduint les 

desigualtats.  

Però, la necessària implicació dels homes en la transformació social, com és el cas de 

les Noves Masculinitats, té una doble lectura: també s’entendria, doncs, la inclusió dels 

homes a favor de la igualtat dins dels feminismes. Existeix molta polèmica alhora de 



 

 
80 

 

separar o ajuntar les Noves Masculinitats i els Feminismes. L’autora d’aquest treball 

reflexiona sobre aquest tema i argumenta que entenent els Feminismes com 

moviments socials i polítics que defensen l’alliberament de la dona i la desconstrucció 

de les relacions asimètriques que deriven del model patriarcal, qualsevol moviment 

social i polític que defensés aquesta premissa estaria dins d’aquest marc genèric i 

plural. El moviment LGTB i el moviment Queer, tot i l’especificitat de la seva lluita, 

comparteixen la ideologia feminista; de la mateixa manera que el moviment de les 

Noves Masculinitats ho fa. Incloure’ls en el feminisme no significa dissoldre la seva 

essència identitària, només identificar-ne una lluita comú. Els feminismes van sorgir de 

les dones oprimides pel patriarcat, els moviments d’alliberament sexual, de les 

persones discriminades per la seva orientació sexual, i, els moviments d’homes, 

d’aquells que no es sentien reconeguts amb el model hegemònic de masculinitat i 

també veien la necessitat d’un canvi. Tots tres, tenen un origen divers, identitari, que 

ha de ser reconegut; però alhora defensen una lluita compartida. Així, tot i iniciar les 

dones la lluita feminista, a dia d’avui hi ha homes i dones feministes, heterosexuals a 

favor de la lluita de l’alliberament sexual i dones implicades amb el moviment de les 

Noves Masculinitats. Som persones, a favor del canvi, i intentar definir les nostres 

ideologies en funció de la nostra condició (opció sexual, gènere, sexe...) no és res més 

que definir-nos amb el mateix llenguatge que ens és imposat, que ens classifica en 

funció de la nostra condició (opció sexual, gènere, sexe...).  

Els èxits que han aconseguit els moviments enfront del Patriarcat i que han fet canviar 

el rumb de la història, són evidències de que la transformació és possible. Lenta o 

ràpida, impossible o difícil, són observacions que un pot fer en funció de si veu el got 

mig ple o mig vuit. Les lluites són útils, però no instantànies, els fruits no es recullen 

d’un dia per un altre. Consisteix en plantar llavors que algun dia germinaran. Però cal 

esperar a que arrelin, perquè ho han de fer a molta profunditat, fins allà on ho està el 

sistema patriarcal. Només d’aquesta manera germinaran i, un dia, es podran obtenir 

els fruits. Ja s’han obtingut uns quants, però encara queda molt per fer. Cal, doncs, 

tenir perspectiva històrica, per veure que ha estat possible; i projecció de futur, per fer-

ho possible. I continuar treballant, perquè mentre hi hagi possibilitat de posar-hi una 

gota més al got, ja és una victòria. 

 

Les Noves Masculinitats, tot i que a última hora, també s’han apuntat al carro, i mai no 

és tard per fer-ho. Això, en si mateix, és un èxit importantíssim, tenint en compte totes 

les traves anteriorment comentades, amb que els homes han hagut de lluitar, personal 
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i socialment, abans d’arribar a aquest punt. La implicació dels homes en enderrocar el 

patriarcat és un avenç importantíssim. I no només perquè s’afegeixen a la reivindicació 

de la igualtat, sinó perquè això implica un procés personal molt difícil. Primer, cal 

responsabilitzar-se i desprendre’s dels seus privilegis (pel simple fet de ser 

heterosexuals o no ser dones), després, cal fer un exercici d’introspecció 

complicadíssim per identificar tot allò que han heretat del sistema patriarcal. Un cop 

arribats a aquest punt, cal la predisposició per canviar personalment. Només així 

s’aconsegueix la construcció de les masculinitats alternatives. Sense oblidar, que 

aquest grup d’homes, encara minoritari, són el nou grup marginat per no complir el 

dogma de la masculinitat hegemònica. Tot plegat comporta un procés molt llarg i 

complex, però el simple fet de moure’s en aquesta direcció és, en sí, un avenç i un 

èxit. 

 

 

Arribats a aquest punt... Quin és el paper de l’Educació Social en aquesta lluita? 

Seguint la línia de la investigació, la discussió se centrarà en la construcció de les 

Noves Masculinitats en concret. L’Educació social ha d’entendre’s com una professió 

oberta, flexible, que, sense deixar de banda la seva identitat, sentit i valors, ha de ser 

capaç d’adaptar-se als canvis de l’entorn. El sentit i la tasca professional no s’entén 

sense la realitat del territori on es contextualitza, no es pot deslligar, no pot alienar-se. 

Depèn,  així, de la societat a la qual ha de donar respostes. Aquestes accions, 

normalment, se centren en combatre problemàtiques o fenòmens socials que 

perjudiquen els seus membres; ja sigui a partir d’atendre les conseqüències, o bé, 

d’eradicar-ne l’origen. 

Però existeix un altre enfocament, que cal potenciar, i és el d’intervenir 

socioeducativament per a construir alternatives, noves realitats positives.  No  podem 

limitar-nos a desconstruir allò que no ens agrada; cal que creem allò que ens agradaria 

tenir, que ens agradaria ser. Crear perquè sí, perquè... per què no? L’Educació social, 

així com les persones, es veu influïda per la societat, però també ella pot influir en la 

societat.  

Cal ser, doncs, motor de canvis. La  transformació social és difícil i lenta, però també 

és possible. Cal recordar, aquest cop des de la professió,  que els fenòmens socials 

neixen en les persones i és en nosaltres on resideix el timó que marca el rumb que es 

pren, dia a dia.  
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El fet de que existeixi un moviment d’homes implicat en la igualtat de gènere, tot i ser 

minoritari, és un avenç social molt significatiu. És molt important que des de l’educació 

social, s’identifiqui i es valori la necessitat que des del moviment social i polític es 

denuncia.  

La intervenció socioeducativa en la construcció de masculinitats alternatives, com 

qualsevol altre procés de canvi, hauria de contemplar els tres estadis següents: la 

conscienciació  de la situació existent, l’adquisició d’eines que permetin treballar el 

canvi i, per últim, l’assoliment del canvi.  

La sensibilització sobre el patriarcat, el model de masculinitat hegemònic i les relacions 

d’opressió i dominació sobre las que es construeix és primordial. És necessari 

impulsar accions que serveixin per donar a conèixer, provocar el qüestionament i 

incitar a la reflexió. Com bé l’E4 deia, és una feina difícil, ja que són aspectes adquirits 

mitjançant la socialització, que formen part de la nostra personalitat, les nostres 

creences, la nostra quotidianitat... Els tenim tan incorporats, que els hem naturalitzat, 

s’han fet invisibles. Per això, prendre consciència implica un procés crític d’anàlisi 

extern i intern: veure què passa socialment i identificar com m’afecta a mi i què estic 

fent jo que fa que això passi.  

En aquest sentit, queda molt per fer, ja que tots els entrevistats coincidien amb la gran 

desconeixença de la societat pel que fa a temes de gènere. Els professionals socials, 

però, abans de dur a terme projectes de sensibilització, han de fer aquest procés de 

forma personal. Prendre consciència no és una cosa que s’aconsegueixi d’un dia per 

l’altre, és més aviat el fet d’aconseguir adoptar una actitud crítica i de reflexió constant, 

oberta a anar identificant en els altres, i en un mateix, tot allò que hem heretat i 

incorporat sense anàlisi previ i posar-ho en tela de judici.  

La majoria d’intervencions socioeducatives que s’estan portant a terme són des 

d’aquest estadi, com bé explicaven els entrevistats, sobretot mitjançant formacions 

puntuals a centres educatius i a funcionaris dels ajuntaments. 

Val a dir que l’educació, i també l’educació social, és un procés vital, és a dir, que es fa 

al llarg de tota la vida. Per això, és important no limitar-se a emprendre projectes de 

sensibilització en la infància o joventut, que en són la majoria. És cert que són el futur 

de la societat, però el present és un bon moment per iniciar el canvi. Sempre s’és a 

temps de canviar, millorar, descobrir... tothom és capaç, només ha de tenir l’oportunitat 

per fer-ho.  
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El següent pas és l’adquisició d’eines i estratègies que permetin treballar el canvi. En 

el cas concret de les masculinitats alternatives, no hi ha prou amb saber reconèixer la 

construcció social de gènere i el model hegemònic de masculinitat. Amb prendre 

consciència, rebutjar-ho i lamentar-se no és suficient. El canvi neix de la reflexió 

crítica, però es materialitza en l’acció. Però, la transformació no serà tan instantània 

com decidir canviar i actuar en conseqüència. I més, quan el que sabem fer des de 

sempre és allò que volem deixar de fer. Així, cal aprendre noves maneres de fer. 

 Les intervencions destinades a la construcció de noves masculinitats, estaran 

enfocades amb l’aprenentatge de mecanismes que permetin desaprendre allò adquirit, 

i adoptar alternatives més positives de viure la masculinitat. Alguns exemples recollits 

a les entrevistes són els Grups d’Homes Igualitaris, el treball amb les Noves 

Paternitats o els grups terapèutics d’homes que han exercit la violència amb les seves 

parelles. Com esmentava l’E5, els professionals socials no poden pretendre 

l’aprenentatge únicament logocentrat, és a dir, mitjançant la paraula. Si bé és cert que 

a vegades un discurs pot ser molt motivador o emocionant però no ens podem quedar 

en el raonament. Cal treballar els canvis a partir de la praxi, que és on realment es 

reflecteixen els processos mentals. Per tant, és important que les intervencions 

incorporin una part experiencial, vivencial, que permeti l’aprenentatge significatiu. 

Alguns exemples podrien ser els role-playings, les dinàmiques o jocs vinculats amb la 

temàtica. 

 

I per últim, després del procés introspectiu i el treball d’estratègies per rebutjar el 

model de masculinitat heretat i substituir-ho per un més positiu i plural, esdevindrien 

els canvis. I, de la mateixa manera que l’aprenentatge és infinit, i requereix d’un procés 

constant, els èxits també són inesgotables: sempre hi haurà quelcom que podrà 

millorar-se. A nivell socioeducatiu, arribats a aquest punt, el problema és la manca de 

sistemes avaluatius. Com s’ha pogut veure en les entrevistes, la manca d’avaluacions 

impedeix estudiar-ne l’impacte i registrar els canvis i millores que s’aconsegueixen.  

Per una banda, això va en consonància amb la resta de processos socioeducatius que 

es porten a terme. L’educació social és una carrera que té una història molt curta, en 

poc temps, s’ha desenvolupat molt ràpid i, un dels reptes que té és millorar els 

sistemes de planificació i avaluació dels projectes que porta a terme. En el cas dels 

projectes referents a les Noves Masculinitats, el plus de novetat és encara major. 

D’altra banda, la majoria de projectes que es realitzen són de sensibilització, on les 

intervencions són puntuals i no van més enllà d’una o dues sessions, amb la 
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impossibilitat de fer un treball continuat i tenir posterior contacte amb els participants 

per poder extreure’n l’impacte. 

Així, quan es reconeix necessària la pràctica avaluadora en les intervencions 

socioeducatives que treballen la construcció de les Noves Masculinitats per recollir els 

resultats dels processos, registrar-ne els èxits i estudiar-ne les millores, és una 

afirmació extrapolable al conjunt de la professió. 

 

Val a dir que la majoria d’intervencions socioeducatives en clau de gènere fan un 

abordatge general, centrat en la conceptualització bàsica, la construcció social de 

gènere i les principals conseqüències negatives. Les noves masculinitats es treballen 

poc, i normalment implícitament.  

A més, moltes d’aquestes intervencions no són portades per educadors socials. Com 

s’ha pogut veure anteriorment, cap dels entrevistats era educador social, per tant, això 

vol dir que és una tasca que s’està sabent portar a terme des d’altres professions. 

 Això no treu, però, que els educadors i educadores socials estiguin totalment 

capacitats per a dur a terme aquestes pràctiques. De fet, és de suma importància que 

s’impliquin en l’assoliment de la igualtat i per a això, han d’incloure la perspectiva de 

gènere en la seva praxi. I, també, tenen un rol important en ajudar a incloure aquesta 

perspectiva en altres professions. Aquesta perspectiva de gènere ha de deixar de 

estar enfocada exclusivament en els estudis de dones, i analitzar el gènere com a eix 

central per poder estudiar les diferents maneres en que afecta a tota la societat en el 

seu conjunt Només d’aquesta manera la transformació que s’aconseguirà serà 

verdaderament justa i igualitària.  

 

Es conclourà aquesta discussió de forma circular, retornant a l’inici. Es deia, que el 

Patriarcat és un sistema social que afecta i pot veure’s afectada per tots els seus 

membres. L’Educació social mira d’intervenir per tal de provocar-ne canvis, complir 

objectius, transformar en benefici del benestar social. Però les intervencions 

socioeducatives, per molt que tinguin una data d’inici i final, mai no acaben, les fites 

generals mai no s’acompleixen del tot. Un educador o una educadora social que 

treballi fent acompanyaments a grups terapèutics d’homes que han exercit la violència 

no es llevarà un matí sense feina perquè el patriarcat, i conseqüentment la violència de 

gènere (en totes les seves formes) ha deixat d’existir. Les pràctiques socioeducatives, 
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igual que els fenòmens socials, són cercles que mai no es tanquen, cada final és un 

nou inici. I en aquest espiral evolutiu és on ha d’aprendre a navegar l’educació social.  

 

10. CONCLUSIONS 

 

Retornant a la pregunta inicial, si “l’Educació Social contempla suficientment les 

Masculinitats Alternatives en les seves actuacions i fonamentacions teòriques”, és de 

difícil resposta, ja que les dades obtingudes contemplen les pràctiques 

socioeducatives en general, no la professió en concret. Tot i així, prenent la informació 

que podria extrapolar-se, la resposta tendiria a ser negativa, tot i que esperançadora i 

optimista. És a dir, si bé és cert que les professions socials just estan començant a 

implicar-se en la construcció de Noves Masculinitats i en la inclusió de la masculinitat 

en l’enfocament de gènere; la tendència és a l’alça. No fa gaire temps que es va 

començar a treballar des d’aquest enfocament i, tot i que és un grup minoritari de 

professionals, cada cop en són més i es porten a terme més projectes. Encara queda 

molt camí a recórrer, però estem en el la direcció correcte. 

Respecte als objectius inicialment plantejats, es pot afirmar l’assoliment de tots ells:  

- Elaborar un marc teòric bàsic sobre les Masculinitats Alternatives, útil per a 

poder fonamentar intervencions socioeducatives. 

 Conèixer i distingir els conceptes implicats.  

 Conèixer el context en que es desenvolupa el moviment i la seva relació 

amb altres moviments. 

 

- Conèixer com es treballa la construcció de Masculinitats Alternatives des de les 

pràctiques socioeducatives. 

 Analitzar pràctiques concretes que s’entan duent a terme al nostre 

context. 

 

- Fer una reflexió crítica sobre la construcció de Masculinitats Alternatives i el 

paper de l’Educació Social en aquesta tasca.  

 Analitzar l’impacte de la inclusió de les Masculinitats Alternatives en la 

pràctica de l’Educació Social. 

L’elaboració del marc teòric ha estat una tasca difícil, ja que hi ha relativament poca 

documentació acadèmica respecte al tema, i això demostra la manca d’investigacions i 



 

 
86 

 

estudis al respecte. Per això, ha estat necessari fer ús de les fonts primàries, a l’hora 

d’establir el vincle entre la construcció de Noves Masculinitats i l’Educació social, la 

part més deficitària pel que fa a documentació teòrica. 

 

A continuació es presenten les principals conclusions extretes al llarg de l’elaboració 

del treball: 

- El Patriarcat és un sistema d’organització social 

El fet de que el Patriarcat sigui un sistema d’organització social vol dir que 

implica al conjunt de la societat, per tant, els problemes són socials, no només 

d’aquells que en pateixen les conseqüències. D’altra banda, els sistemes 

influeix i afecta a tots els seus membres, però també els individus tenen la 

possibilitat (per mínima que sigui) d’influir i afectar al sistema. Som les 

persones qui hem creat el Patriarcat i, dia a dia, ho continuem fent. 

 

- No podem alienar els fenòmens socials 

Existeix la tendència de parlar dels fenòmens socials com si fossin quelcom 

impersonal: el sexisme, el masclisme, el racisme.... Com si fossin quelcom 

extern a nosaltres amb els que hem de lluitar per a que a fer-los desaparèixer i 

poder viure millor. Però quan parlem de fenòmens socials, estem parlant de 

persones: persones sexistes, persones masclistes, persones racistes... És amb 

nosaltres mateixos amb qui hem de lluitar; és en nosaltres on ha de néixer la 

transformació. 

 

- Cada patriarcat és diferent 

Tot i existir trets comuns a tots els sistemes patriarcals, cap construcció social 

s’entén deslligada del context en el que es crea i viu. Una societat patriarcal 

mai no serà idèntica a una altra, perquè el context varia i hi ha moltíssimes 

variables en interacció ( socials, econòmiques, polítiques...) que hi influeixen. 

Per tant, és necessari estudiar cada cas en concret en la seva complexitat, si 

es vol conèixer realment. 

 

- El gènere és una construcció social 

El gènere és una construcció social que s’aprèn mitjançant la socialització, per 

tant, no és immutable. No es pot caure en el perill de la naturalització, que 

porta a l’immobilisme davant les injustícies. El fet de que sigui heretat i se 



 

 
87 

 

n’hagi perdut la pista dels orígens, no significa que el pressent no pugui canviar 

allò que el passat va deixar. 

 

- La masculinitat hegemònica com a eix de desigualtat 

El patriarcat és un sistema piramidal on regna la Masculintat Hegemònica. Les 

dones, pel simple fet de no ser homes, formen l’estament més inferior de la 

piràmide. D’altra banda, els homes que no compleixen el model de masculinitat 

hegemònic, són considerats inferiors, per tant, també objectes d’abús i 

dominació. Formen part també d’un estament inferior, només per sobre de les 

dones. 

 

- La ironia del androcentrisme: un centre referencial que és buit 

El patriarcat és un sistema androcèntric, és a dir, l’home és el centre i mesura 

de tot. Però aquest centre no existeix, és buit. La masculinitat és una fal·làcia, 

construïda mitjançant un procés autoreferencial, que defineix la seva identitat a 

partir de rebutjar allò que no vol ser:  no és dona, no és ètnica, no és 

homosexual... 

 

- El Patriarcat necessita de mecanismes de defensa per evitar que es 

qüestioni la seva “identitat” nul·la 

El Patriarcat es basa en el rebuig a la diversitat, per por a que la proximitat 

provoqui difuminar o dissoldre la seva inconsistent base tòrica, la seva identitat 

inexistent. Per això, fa ús de mecanismes de defensa: mites, estereotips, 

mecanismes de por i diverses violències... Si la lògica del sistema brilla per la 

seva absència, l’entramat per sortir d’aquest és del tot esplèndid. 

 

- L’orientació sexual com a eix de desigualtat 

En la lògica patriarcal, s’entén per masculinitat tot allò que s’allunya tant de la 

feminitat com de l’homosexualitat. A més, tots dos conceptes tendeixen a 

barrejar-se. Si allò que no és masculí, és femení; aquells homes que no 

segueixen el model hegemònic de masculinitat (exclusivament heterosexual), 

són pròxims a la feminitat. Aquí és on l’orientació sexual se suma al gènere, 

com a eixos de desigualtat principals del patriarcat. 

 

- La discontinuïtat entre feminitat i masculinitat 
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La ideologia patriarcal té la creença de que és possible traçar en un mapa una 

línia divisòria que separi el territori de la masculinitat i el de la feminitat. Però la 

realitat no pot encabir-se, a la força, en una estructura artificial, rígida i tancada; 

és plural, diversa, infinita... 

Seguint aquest raonament, per exemple, la dimensió racional forma part de la 

masculinitat, mentre que l’emocional és part de la feminitat. Aquesta 

“masculinitat” i “feminitat” pactades, coexisteixen en nosaltres mateixos: tot 

individu està format per una dimensió emocional i una racional, entre d’altres, 

de les que no es pot desentendre. Aquest supòsit és del tot impossible de 

complir: les persones no podem seguir patrons predissenyats que ens obliguen 

a negar part de la nostra naturalesa. 

 

- El sistema patriarcal no beneficia a ningú 

Una de les grans contradiccions del Patriarcat és que fins i tot els privilegiats, 

en són víctimes (encara que sigui en menor grau). 

Complir amb la masculinitat hegemònica significa seguir punt per punt allò que 

inclou i desprendre’s d’allò que rebutja. Això provoca en els homes que ho fan 

nombrosos patiments. Per exemple, la nul·la gestió emocional els porta a 

l’alienació i ala incapacitat de fer un exercici introspectiu per trobar-se a ells 

mateixos. Això genera un alt grau de frustració i dolor, a més de la manca 

d’habilitats socials, entre d’altres conseqüències negatives per ells, i pels qui 

els envolten. 

 

- Incloure el Moviment de Noves Masculinitats dins dels Feminismes 

Les Noves Masculinitats, el Moviment d’Alliberament Sexual i el Moviment 

Queer, igual que els feminismes, defensen l’alliberament de la dona i dels 

col·lectius oprimits pel Patriarcat, així com la desconstrucció de les relacions 

asimètriques en que es basa.  De fet, qualsevol moviment social i polític que 

defensés aquesta premissa, podria considerar-se feminista (entès aquest com 

un marc ampli, plural i divers). 

Incloure’ls en el feminisme no significa deixar de reconèixer el seu origen divers 

i identitari, la seva essència, sinó tan sols identificar una lluita comú. 

Som persones a favor del canvi, i intentar definir-nos en funció de la nostra 

condició personal (orientació sexual, gènere, sexe...) és definir-nos en el mateix 

llenguatge que ens és imposat, i que ens classifica en funció d’aquesta 

condició personal (opció sexual, gènere, sexe...). 
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- És necessari incloure la perspectiva de gènere en les professions 

És molt important que totes les professions, sobretot les socials, es portin a 

terme incloent una perspectiva de gènere. Cal deixar enrere la perspectiva de 

gènere que se centra en les conseqüències negatives per a les dones i, tot i 

continuar contemplant aquesta part, alçar la mirada i centrar-se en l’anàlisi del 

gènere com a eix central i en com afecta aquest a tot el conjunt de la societat. 

Això ajudarà a assolir canvis veritablement justos i igualitaris. L’educador social 

ha d’incorporar aquesta mirada, així com també té un paper important a l’hora 

d’ajudar a que altres professions l’adoptin. 

 

- L’Educació social en consonància amb la societat 

L’educació social ha d’entendre’s com una professió oberta, flexible, que sense 

perdre de vista la seva identitat, sentit i valors, ha de ser capaç d’adaptar-se als 

canvis de l’entorn. L’educació social necessita vincular-se al territori en el qual 

es contextualitza. El fet de que la professió comenci a implicar-se en el 

moviment de les Noves Masculinitats és molt important, ja que demostra que 

ha sabut identificar-se i valorar la necessitat que des del moviment social ja es 

denunciava. 

 

- Educar per construir alternatives positives i no només per desconstruir 

problemàtiques 

L’Educació social ha d’intervenir socioeducativament per construir alternatives i 

possibilitats noves No es pot limitar a combatre i eradicar les problemàtiques 

existents; cal crear. Aprofitar el motor de canvi per construir allò que ens 

agradaria tenir, allò que ens agradaria ser.  

 

- Les Noves Masculinitats des de l’Educació Social 

La majoria de pràctiques socioeducatives en clau de gènere s’enfoquen en la 

conceptualització bàsica, la construcció social de gènere i les principals 

conseqüències negatives. Són poques les intervencions enfocades a treballar 

les Noves Masculinitats. Aquestes intervencions, moltes vegades no són 

portades per educadors socials, tot i que estan altament qualificats per a poder 

fer-ho. 

La construcció de noves masculinitats des de l’Educació social, així com en 

qualsevol intervenció socioeducativa, ha de basar-se en tres estadis: la 
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sensibilització que permeti prendre consciència de la realitat; l’aprenentatge 

d’eines i estratègies que permetin treballar i gestionar el canvi; i, fina lment i 

com a producte al procés anterior, l’assoliment de la transformació. 

 

- La sensibilització no només en les primeres etapes de la vida 

Els projectes socioeducatius destinats a la sensibilització i conscienciació sobre 

la construcció social de gènere i les noves masculinitats són totalment 

necessaris, a causa de l’alt grau de desconeixement social que hi ha al 

respecte. 

L’educació, i també l’educació social, és un procés vital, és a dir, que no es 

deixa de fer al llarg de tota la vida. Per això, és important no limitar-se a 

emprendre accions sensibilitzadores enfocades a la infància o joventut, com ho 

fan la majoria. És cert que els infants o joves són el futur, però el present és un 

bon moment per iniciar el canvi. Tothom és capaç de canviar, millorar, 

descobrir... però ha de tenir l’oportunitat per fer-ho. 

 

- La intervenció socioeducativa no pot ser logocentrada 

Els processos socioeducatius que treballin l’aprenentatge i les estratègies per 

construir noves masculinitats no poden ser logocentrats. L’educador, o 

professional a càrrec, no pot centrar la seva praxi en la paraula. L’aprenentatge 

significatiu no s’aconsegueix exclusivament mitjançant els discursos o 

raonaments lògics, la part més important és l’experimentació i la vivència 

d’aquest coneixement que es busca ensenyar.  

Per això és important que l’educador treballi a partir d’activitats dinàmiques, 

properes, vivencials, emotives... que acompanyin el missatge que vol 

transmetre.  

 

- La manca d’avaluacions impedeix estudiar els resultats i millorar les 

intervencions socioeducatives 

La falta d’avaluacions en les intervencions socials destinades a treballar la 

construcció de noves masculinitats impedeix estudiar-ne els resultats, l’impacte 

i les possibles millores a realitzar en futures oportunitats.  

L’absència de sistemes avaluatius és principalment deguda a dos motius: per 

una banda, aquest és un repte a treballar que afecta al conjunt de la professió 

de l’Educació Social; per l’altre, en aquest cas concret, se suma un plus de 

dificultat, ja que la majoria d’intervencions (formacions o xerrades de 
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sensibilització) són de caràcter puntual i estandarditzades, sense cap tipus de 

continuïtat, cosa que impedeix fer un seguiment més enllà i avaluar-ne 

l’impacte. 

 

- Les problemàtiques socials evolucionen, la tasca educativa és infinita 

L’Educació social mira d’intervenir en la societat per tal de treballar les 

problemàtiques existents i efectuar canvis i millores en motiu del benestar 

social. 

Aquestes pràctiques socioeducatives, igual que els fenòmens social, són 

cercles que mai no es tanquen, cada final és un nou inici. I en aquest espiral 

evolutiu és on ha d’aprendre a navegar l’educació social.  

 

Un cop exposades les principals conclusions del procés d’aprenentatge realitzat durant 

l’aprofundiment teòric sobre les noves masculinitats, afegir una última reflexió, potser 

la més personal de totes.  

Sovint, s’acostuma a dir que les coses són més com les veiem que com són: el got pot 

estar mig ple o mig buit. Però aquesta postura és massa estàtica. La importància no 

està com són, o com les veiem, sinó en què podem fer per a que siguin diferents i en 

la voluntat que tenim de fer-ho. Mentre càpiga una gota més al got, com es deia en 

algun punt del treball, ja és un èxit possible. La possibilitat de canvi, és en si una 

victòria que cal saber valorar. Però també una capacitat de la qual ens hem de 

responsabilitzar. Difícil no vol dir impossible, ni tampoc és justificació vàlida per 

l’immobilisme.  

Des d’aquí, l’autora d’aquest treball us convida a fer ús d’aquest material, desitjant que 

sigui útil, tant a nivell personal, com professionalment parlant. Tan debò sigui profitós 

per a fonamentar futures intervencions socioeducatives vinculades amb les Noves 

Masculinitats. Aquest recurs també busca enriquir l’enfocament de gènere de 

qualsevol acció socioeducativa, reivindicant la importància d’incloure les noves 

masculinitats en la seva concepció. 
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