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1. INTRODUCCIÓ 
 

1. 1 Per què Harry Potter i no Harriet Potter? 
 

Aquest projecte de recerca va començar amb una reflexió personal de caràcter aparentment 

trivial. Em vaig preguntar: per què va decidir l’autora de la saga de novel·les d’en Harry Potter, 

una dona, que el protagonista del seu relat fos un home? Fent recerca per la xarxa vaig trobar 

una primera resposta: 

 
I was writing the book for six months, before I stopped and thought: Well, he's a boy. 

How did it happen? Why is he a boy? Why isn't it Harriet? And, number one, it was 

too late: Harry was too real by then for me to try to put him in a dress. That wasn't 

going to work. And then there was Hermione- and Hermione is an indispensable part 

of the books and how the adventures happen. And she is much me that I felt no guilt 

about keeping the hero who had walked into my head. You know, I was uncontrived. 

It wasn't conscious. That's how he hapenned. So I kept him that way. (J.K. Rowling, 

citada a Dresang, 2002) 

 

L’escriptora, doncs, no va decidir de manera deliberada crear un protagonista de sexe 

masculí. Simplement, Harry va néixer noi. No calia donar-hi més voltes. 

 

Amb aquesta explicació vaig abandonar el tema fins que vaig trobar la següent entrada en un 

bloc: Harry Potter is sexist1. L’afirmació em va intrigar i vaig decidir realitzar un anàlisi de la 

primera pel·lícula, Harry Potter y la piedra filosofal. Aquest anàlisi, però, seria completament 

diferent als que havia fet fins aleshores quan veia una pel·lícula. Vaig decidir ignorar aspectes 

com la qualitat dels actors, el ritme de l’acció, l’espectacularitat de l’ambientació o la feina de 

director, i fixar-me només en aquells aspectes que tenien a veure amb la relació entre dones i 

homes dintre del film. Sense saber-ho encara, estava fent la meva primera anàlisi des de la 

perspectiva de gènere. 

 

El primer pas va ser examinar el pòster de la pel·lícula. Aquest em va proporcionar informació 

sobre els personatges més importants en la vida de Harry (Dumbledore, Hermione, Ron, 

Snape, McGonagall, i Hagrid, es a dir, dues dones i quatre homes). A continuació vaig 

comptar quans personatges tenen un paper rellevant a la pel·lícula: apart dels ja mencionats hi 

hauria Quirrel, Vernon, Dudley, Neville, Draco, Fred, George, Seamus i Petunia. Per tant, dels 

setze principals personatges, només tres son dones.  

 
1 Anglofille. An american in Bloomsbury, 2007 
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Em vaig fixar en quins personatges ocupen els principals càrrecs de les institucions més 

importants en la vida d’en Harry: el director de l’escola Hogwarts on viu, el capità de l’equip de 

quidditch de la casa Gryffindor on juga i el cap del Ministeri de la Màgia, càrrec que equivaldria 

al de President del món màgic. Els tres càrrecs estan ocupats per tres homes: l’Aldus 

Dumbledore, l’Oliver Wood, i en Cornelius Fudge.  

 

L’escriptora es defensa de possibles acusacions de masclisme argumentant que també ha 

creat l’Hermione. L’Hermione és un personatge important, sens dubte. Tanmateix, al primer 

llibre ens la descriu com una nena responsable, manaire, saberuda, que es fica on no la 

demanen, no gaire hàbil pels esports i sense més amics o amigues que no siguin en Harry i en 

Ron. Sent objectius, la Hermione no surt molt ben parada si la comparem amb els dos valents 

i populars amics.  

 

Com a resum del meu petit estudi, podia concloure que efectivament, Harry Potter és sexista, 

ja que la dona no només no és la protagonista, sinó que a més està infrarrepresentada i 

encasellada ens uns rols no especialment atractius. 

 

Bé, i quina importància té això? Al capdavall, Harry Potter és un relat fantàstic orientat al públic 

infantil i juvenil amb la pretensió d’entretenir, res més. Quina importància pot tenir si surten 

més o menys dones o el paper que hi fan? 
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1.2 La influència dels relats audiovisuals en la construcció d’identitats 
 

“Por encima de todo, la verdad es que la televisión es la primera escuela del niño”, diu Sartori 

(1997: 41). “El cine se ha convertido en educador de una mirada global que llega a las esferas 

más diversas de la vida contemporanea (Lipovetsky i Serroy, 2009: 28). De un modo u otro, se 

ha colado en la vida concreta de los individuos, en los genes de nuestra cotidianeidad” (ibid, 

2009: 326).  

 

Estiguem més o menys d’acord amb aquestes afirmacions, difícilment podríem contradir a 

Aguilar: “Los seres humanos necesitamos narraciones –socialmente compartidas- que den 

cuenta de nuestra realidad, permitiéndonos así elaborarla. [...] Narraciones que nos sirvan de 

ejemplo y también de escarmiento, que nos ayuden a pactar con nuestros deseos y nuestros 

miedos, con los otros humanos, a fin de poder elaborar un guión satisfactorio para nuestra 

propia vida.” (Aguilar, 2007: 129) 

 
Aquesta narracions, els contes explicats a la vora del foc, les llegendes, les cançons populars 

o les lliçons religioses, han estat gairebé eclipsats pels relats audiovisuals. Certament, els 

xats, els blocs, el “youtube”, Internet, en general, cada dia competeix amb més força contra els 

mitjans audiovisuals “clàssics” com el cinema o la televisió, sobretot entre els adolescents, 

però, en tot cas, hi ha un fet incontestable: l’any 2008 els espanyols varem dedicar una mitjana 

de 2272 minuts al dia a veure la televisió, és a dir, aproximadament el 23% del temps que 

estem desperts.  

 

Un exemple de la influència que tenen els relats audiovisuals més comercials en la construcció 

d’identitats i, per tant, en l’estructura de les societats, son la incidència que tenen algunes 

sèries de televisió en la tria de professions. Un estudi realitzat en la facultat de medicina de la 

Universitat de Saragossa mostra que l’11% dels estudiants reconeixien la influència de la 

televisió en l’elecció de la seva vocació3. Als Estats Units, els estudis en ciències forenses ha 

experimentat un important tomb en aquests últims anys: una supervisora recorda que era la 

única dona de la seva divisió quan aquesta es va crear en 1987, mentre que actualment el 

60% dels empleats que treballen en laboratoris forenses son dones4. Aquest canvi s’ha atribuït 

en bona part a l’anomenat “efecte CSI”. L’èxit extraordinari d’aquesta sèrie, la primera, ara fa 

nou anys, en mostrar una proporció relativament alta de dones portant a terme aquest tipus de 

tasques i a més en transmetre una imatge clarament positiva d’aquests professionals hauria 

 
2 Europa Press, 2008 
3 Soria et al, 2006 
4The Associated Press, 2008 
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animat les dones a estudiar ciències forenses "I have to think that there's got to be some 

relationship between the roles that are represented on TV and the way women see what's 

possible for them as a career" (Houck, citat en The Associated Press, 2008). 

 

En paraules de Gauntlet (2002: 256), "popular media has a significant but not entirely 

straightforward relationship with people‘s sense of gender and identity […] ideas about lifestyle 

and identity that appear in the media are resources which individuals use to think through their 

sense of self.”  

 

Les pel·lícules, les sèries, no son només oci: son texts culturals que diuen tant de nosaltres 

com les novel·les més serioses o les obres de teatre més prestigioses. Així que el fet de Harry 

Potter sigui una història plena d’estereotips de gènere i mostri una visió del mon clarament 

patriarcal té una gran importància. Té importància perquè Harry Potter ha estat el fenomen 

mediàtic més important dels últims 15 anys, amb més de 400 milions d’exemplars venuts, 

traduccions a 64 idiomes i deu pel·lícules basades en la saga, cinc de les quals encara no 

s’han estrenat. Té importància perquè davant la disjuntiva d’oferir una visió del món més 

igualitària en qüestió de gènere o continuar perpetuant les desigualtats evidents del mon en 

que vivim, Rowling escull la segona opció i gràcies a això, milions de persones, bàsicament 

adolescents, estan rebent el mateix missatge: el món és dels homes. Ells porten l’acció. Ells 

prenen les decisions.   

 

Rowling va concebre la saga que la va convertir en l’escriptora més rica del Regne Unit durant 

un viatge en tren de Manchester a Londres l’any 1990. Però quina es la situació avui en dia, 

gairebé vint anys més tard? Quina és la imatge de la dona que trobem a les pel·lícules 

actuals? I a les sèries, cada dia més populars? El meu primer objectiu, dintre de l’abast 

d’aquest projecte de recerca, serà analitzar aquest punt.  

 

1.3 Les pel·lícules i sèries de ficció més vistes a Espanya durant el 2008 en clau 
de gènere 
 

Una manera d’afrontar aquest projecte hagués estat fent entrevistes per saber quins son els 

relats audiovisuals preferits pel gran públic, i quina es la seva percepció a nivell de gènere. 

Però vaig descartar aquesta aproximació ràpidament. D’una banda, el ventall d’alternatives és 

tan alt que si féssim una enquesta a deu persones no en trobaríem dos que compartissin els 

mateixos gustos. Per a bastir una mostra mínimament objectiva partint de la informació 

proporcionada per la gent necessitaria fer un número d’entrevistes ingent.  
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D’altra banda, en general les persones no estan acostumades a analitzar el que veuen en clau 

de gènere. Tal com menciona l’estudi de Red2Red consultores:  

 
“La cultura patriarcal que nos sustenta está tan firmemente arraigada que si no se trata 

de poner perspectiva y distancia es complicado cuestionarla y adoptar posturas 

rompedoras desde dentro. De este modo, en general se concibe que el público está 

poco predispuesto –cada vez menos- a realizar una observación crítica de lo que está 

viendo en la televisión, especialmente desde una perspectiva de género.” (2007: 92)  

“Esto tiene mucho que ver con una constatación muy interesante a partir de la encuesta 

a telespectadores: la gran mayoría de las personas entrevistadas concluían que sus 

teleseries favoritas no eran en absoluto discriminatorias, pero sin embargo eran 

capaces de detectar en ellas numerosos elementos que deberían haber transformado 

esa aseveración en un sentido diametralmente opuesto” (2007: 184).  

 

Per aquests motius, vaig decidir fer un anàlisi visual i textual d’una mostra escollida entre el 

que seria el meu univers d’estudi: el conjunt de produccions tant televisives com 

cinematogràfiques que s’han pogut veure en els cinemes espanyols o a través de les cadenes 

de televisió generalistes durant l’any 2008.   

 

Per la selecció de la mostra em vaig marcar els següents criteris:  

 

- L’objectivitat. Una de les temptacions que es pot trobar l’investigador en el moment de 

fer una anàlisi d’aquestes característiques és escollir les seves produccions favorites o 

com a mínim, les que ja coneix. Des del primer moment, però, vaig tenir clar que la 

mostra seleccionada havia de ser representativa del que la majoria de gent veu, donat 

que aquestes històries seran les que més repercussions poden tenir sobre les actituds, 

normes i valors de la societat actual, independentment de la seva nacionalitat o la seva 

qualitat relativa. Per aquest motiu vaig decidir basar-me en dades objectives i treballar 

amb xifres reals d’audiència  i recaptacions. 

- L’actualitat. En un món que canvia tan ràpidament, qualsevol estudi sobre mitjans que 

tingui més de 5 anys ja es pot considerar obsolet. Vaig considerar imprescindible 

treballar amb una mostra el més actual possible, així que vaig optar per cenyir-me a 

produccions que s’haguessin pogut veure a Espanya durant el 2008. 

- El nombre de narracions havia de ser prou ample per atorgar validesa al estudi però 

prou reduït per no resultat immanejable. D’aquí l’elecció de 10 pel·lícules i 10 sèries. 
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Tanmateix, considero que aquest projecte estaria incomplet si em limites a fer un estudi 

purament d’anàlisi de continguts sense entrar en les causes. Així que un segon objectiu 

d’aquesta recerca és fer una aproximació (barroera, no podria ser d’una altra manera donades 

les limitacions espacials del treball) als motius pels quals (i ara m’avanço a les conclusions 

d’aquest treball) continua havent una clara discriminació de gènere en les narracions 

audiovisuals contemporànies.  
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2. MARC TEÒRIC 
 
2.1. Del sexe al gènere. Del gènere a la identitat. 
 

L’any 1949, Simone de Beauvoir publicava un extens estudi sobre la condició femenina que 

acabaria convertint-se en el llibre de referència més important del feminisme. Beauvoir 

començava formulant-se una pregunta aparentment senzilla: “què és una dona?”. I la seva 

resposta era: l’altre. “La humanidad es masculina y el hombre define a la mujer, no en sí, sino 

en relación con él; la mujer no tiene consideración de ser autónomo. […] Él es el Sujeto, es el 

Absoluto: ella es la Alteridad.” (Beauvoir, 1949: 50).  

 

I quines son les causes d’aquesta diferència, d’aquesta submissió d’un sexe a l’altre, fet que 

l’escriptora equipara a la situació d’inferioritat dels negres respecte als blancs? En el capítol 

dedicat a la infància apareix el nucli del seu pensament: “Sólo la mediación ajena puede 

convertir un individuo en Alteridad (en cursiva a l’original). […] No se nace mujer: se llega a 

serlo.” (ibid: 371). La filòsofa rebutja, doncs, la idea de que les característiques humanes 

considerades femenines es deriven “naturalment” de la seva biologia, sinó que defensa 

aferrissadament que el comportament típicament femení és una construcció cultural: 

 
“…hay que repetir una vez más que en la sociedad humana nada es natural y la 

mujer es uno de tantos productos elaborados por la civilización […]. La mujer no se 

define por sus hormonas, ni por instintos misteriosos, sino por la forma en que 

percibe, a través de las consciencias ajenas, su cuerpo y su relación con el mundo; 

el abismo que separa a la adolescente del adolescente ha sido agrandado de forma 

deliberada desde los primeros momentos de su infancia; más adelante ya no es 

posible impedir que la mujer sea lo que ha sido hecha (en cursiva a l’original) y 

siempre arrastrará tras ella ese pasado; si medimos el peso de esta circunstancia, 

comprendermos claramente que su destino no esta fijado para la eternidad” (ibid: 

896).  

 

Quan es va publicar El segundo sexo encara no existia el concepte de gènere. Aquest va 

aparèixer en la dècada dels 50, un cop es van començar a efectuar les primeres operacions 

de canvi de sexe. Com molt encertadament apunta Daniel Gabarró (2007: 17), “El gènere és 

una construcció social. […] Simplificadament podem dir que gènere és un sinònim 

d’expectatives socials”.  
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L’any 1990 es produeix una petita revolució quan apareix el text Gender Trouble, de Judith 

Butler. Butler fa referència a l’obra de Simone de Beauvoir però critica el concepte d’alteritat 

de Beauvoir, considerant-lo superat: l’autoritat masculina ja no és indiscutida: al menys en el 

primer món, la dona reclama una part de la hegemonia masculina.  

 

En relació al concepte de gènere, Butler es pregunta: Com es defineix un gènere? Quins son 

els mecanismes que el construeixen? Pot ser que la cultura sigui un amo tan tirà com la 

natura, portant-nos inexorablement per un camí que la societat ha triat per nosaltres? Al 

voltant d’aquestes reflexions, la filòsofa americana introdueix un concepte clau en la seva 

interpretació: el d’identitat. 

 

La preocupació per la identitat es ben típica de l’època postmoderna (la mateixa Butler es 

defineix com a “postfeminista”, per distanciar-se dels postulats feministes clàssics). Si portem 

fins a les últimes conseqüències el pensament de Simone de Beauvoir, segons el qual les 

persones no naixem d’una determinada manera sinó que ens anem construint al llarg de la 

nostra experiència vital, argumenta Butler, llavors perquè el gènere ha d’anar lligat 

inexorablement al límits binaris del sexe? Si fins aleshores s’havien considerat les categories 

de sexe, gènere i sexualitat com quelcom prefixat, específic i estable, Butler afirma que no hi 

ha dues úniques opcions respecte al gènere (femení o masculí) ni dues úniques opcions 

relatives a la sexualitat (homosexual o heterosexual).  

 

L’evidència empírica, però, ens demostra que el gènere, aquestes “expectatives socials” que 

se’ns pressuposen pel fet d’haver nascut femelles o mascles, continua tenint una influència 

molt important en la construcció de les nostres identitats. “La identitat és una resposta 

individual a les expectatives socials i a l’educació rebuda […] No som illes: ens construïm 

individualment en funció del marc social que ens acull.” (Gabarró, 2007: 20).  

 

2.2. Feminisme de la igualtat, feminisme de la diferència, reconstrucció de la 
identitat masculina 
 
A principis dels 70 va néixer als Estats Units una corrent ideològica coneguda com a 

feminisme cultural que ràpidament es va estendre a Itàlia i França, adoptant la denominació a 

Europa del “feminisme de la diferència”. Aquesta corrent de pensament estava íntimament 

relacionada amb la postmodernitat i els seus principals teòrics: Deleuze, Baudrillard, Lyotard, 

Lacan, Foucalt i Derrida. A diferència dels autors que defensaven la visió constructivista (tant 

femineïtat com masculinitat son construccions socials, dones i homes son iguals), que a partir 
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d’aquest moment serien coneguts com a “feministes de la igualtat”, els autors que 

s’adhereixen al feminisme de la diferència (Carla Lonzi, Rosi Braidotti, Helene Cixous, Luce 

Irigay, Victoria Sedón, Victoria Camps, etc), afirmen que homes i dones no son iguals i que les 

dones que emulen als homes cometen un error.   

 

La distinció entre aquestes dues visions és important a efectes d’aquest treball de recerca, així 

que crec que val la pena estendre’m en aquet punt i a clarificar la diferència entre les dues. He 

extret algunes frases del llibre de Carla Lonzi, Escupamos sobre Hegel, del 72, les quals crec 

que son prou explicatives: “La igualdad es todo lo que se les ofrece a los colonizados en el 

terreno de las leyes y los derechos. Es lo que se les impone en el terreno cultural. Es el 

principio sobre cuya base el colono continúa condicionando al colonizado. […] La igualdad 

entre los sexos es el ropaje con el que se disfraza hoy la inferioridad de la mujer (Lonzi, 1972: 

7). “Pero su liberación (referit a la dona) no consiste en lograr la independencia económica, 

sino en demoler aquella institución (referit al poder patriarcal) que la ha hecho más esclava y 

durante más tiempo que los esclavos (ibid: 36). Para la muchacha la universidad no es el lugar 

en el que se produce su liberación gracias a la cultura, sino el lugar en el que se perfecciona 

su represión (ibid: 48), La mujer, tal como es, es un individuo completo: la transformación no 

debe producirse en ella, sino en cómo ella se ve dentro del universo y en cómo la ven los 

otros” (ibid: 49). 

 

El gran parany de la pretensió de la igualtat, per Lonzi, és que porta a tota la humanitat a un 

model únic, el model social i cultural androcèntric. S’han de revisar les lleis, les institucions 

(com la universitat), la manera de viure, perquè tot s’ha fet per l’home baró pensant en l’home 

baró. Aquesta idea de que cal refer-ho tot era una idea molt de moda en aquella època, 

recordem que, el pensador austríac Ivan Illich defensava en el 71 que el paper que fa l’escola 

és equivalent a la funció que ha tingut l’església al llarg de la història: perpetuar els mites 

mitjançant rituals obligatoris i alienants.  

 

El que és més important d’aquesta corrent, però, és que planteja l’existència d’uns valors 

femenins, adjudicant-los-hi signe positiu, com per exemple el pacifisme o la cura cap als altres, 

contraposant-los a valors considerats negatius com serien l’agressivitat i la competitivitat 

masculina.    

 

Un defensor actual del feminisme de la diferència és Gilles Lipovetsky. A la seva obra La 

tercera mujer, Lipovetsky ens vindria a dir que malgrat totes les possibilitats actuals d’escollir 

entre una multiplicitat de gèneres i una identitat mutable, la realitat ens mostra cada dia com 

l’home continua associat a rols públics i la dona a rols privats, es a dir, es continuen 
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perpetuant les dissimetries de gènere.”[…] aunque en la actualidad todo lo que hace uno 

resulta, en principio, accesible al otro, sigue siendo cierto que en los gustos, las prioridades 

esenciales y la jerarquia de las motivaciones, la separación estructural i identitaria 

masculino/femenino se reproduce” (Lipovetsky, 1999: 12). 

 

Un possible explicació a aquest fet seria suposar que encara és massa aviat per a un canvi de 

360 graus, però Lipovetsky defensa una altra hipòtesi: aquest canvi mai es produirà. “Al 

agotarse las ideologias revolucionarias, las mujeres lo quieren todo salvo desdibujar su 

femeniedad” (1999: 182), “mañana la valoración de la belleza no será similar en el hombre y 

en la mujer; la espiral de los valores igualitarios no tiene la menor posibilidad de lograr que 

desaparezca la desigualdad sexual de los roles estéticos” (1999: 184).  

 

El sociòleg francès afirma que ni els gèneres es multipliquen ni les identitats es difuminen, 

com proposava Butler, sinó que es recomponen seguint uns esquemes diferents però que en 

tot cas no poden escapar a la construcció de les categories de sexe. “Las presiones 

igualitarias no pondrán fin a las codificaciones sociales, los estereotipos y las asociaciones 

imaginarias relativas a la diferencia de sexos” (1999: 282). 

 

Encara hi ha un altre grup de pensadors que no podem englobar dintre de cap dels dues 

categories analitzades: son aquells que pensen que els canvis més importants que es donaran 

a partir d’ara no atenyen a la dona, sinó a l’home.  

 

Lomas afirma: "otra masculinidad está surgiendo, aunque lo haga hasta ahora con una 

invisibilidad semejante a la invisibilidad de las mujeres en la historia de la humanidad." (2008: 

32) "[E]n las sociedades democráticas [...] [c]ada vez son más los hombres que valoran el 

ámbito de las emociones y de los afectos antes que el éxito profesional y la erótica del poder. 

Cada vez son más los hombres que comparten las tareas domésticas y familiares con sus 

compañeras [...] cada vez hay más hombres que no se identifican ya con los arquetipos 

tradicionales de la virilidad, hombres para los que la masculinidad hegemónica es no solo 

injusta sino también una hipoteca de sufrimiento y de infelicidad en sus vidas (ibid:105). 

 

Avui en dia, doncs, diferents paradigmes coexisteixen sense que sapiguem a ciència certa 

quin és el més correcte. Tots poden esgrimir arguments a favor. Els pensadors que asseguren 

que poc a poc les dones aniran ocupant les esferes tradicionalment masculines poden 

recordar els avanços de la dona en política per exemple (Hillary Clinton, Angela Merkel, 

Michele Bachelet, Carme Chacon); els qui afirmen que son els homes els qui s’apropen als 

rols femenins poden parlar del creixent i important moviment a favor de la custodia 
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compartida5 en contra de la clàssica custodia monoparental materna. I els qui neguen una 

possible equiparació de rols tenen incomptables exemples en la vida quotidiana. 

 

En tot cas, a efectes d’aquest estudi, partiré d’una evidència: els conceptes de gènere i 

identitat estan en un procés lent però constant de transformació, que no té límits intrínsecs i 

només depèn de nosaltres com a societat. El futur no està escrit enlloc.  

 

2.3 Neosexisme. Sexisme ambivalent 
 

En l'actualitat molt poca gent defensa la superioritat de l'home respecte la dona, o la dels 

blancs respecte als negre. Malauradament, les actituds sexistes i xenòfobes no han 

desaparegut, el que succeeix es que ara son més soterrades, més subtils.  

 

Tougas et al. (citats per Moya i Exposito 2001) van definir l'any 1995 el neosexisme com "la 

manifestación de un conflicto entre los valores igualitarios y los sentimentos residuales 

negativos hacia las mujeres". Tal com expliquen Barberá i Ramos (2004: 150) una manera de 

pensar neosexista seria “el sexismo no está bien, pero las demandas de las mujeres son 

excesivas”. Un neosexista, per exemple, no accepta les mesures d’acció positiva a favor de 

les dones, ja que les troba “innecessàries”. 

 

Glick i Fiske van aportar el concepte de "sexisme ambivalent" l'any 1996, concepte que feia 

referència a la combinació a un sexisme clarament hostil d'una banda (la dona és considerada 

inferior a l'home) i un sexisme benvolent de l'altre (com que la dona és inferior, l'home l'ha 

d'ajudar i protegir). Recordem el típic comentari d’alguns homes quan veu una dona fent un 

esforç físic “deixa’m que t’ajudi, dona, no veus que tu sola no pots?”.  

 

En el fons, totes aquestes formes de sexisme "modernes" es refereixen al mateix fet: 

l'atribució de capacitats diferents a les persones en funció del seu sexe, justificant d'aquesta 

manera les desigualtats socials, en altres paraules, la perpetuació dels estereotips. No és que 

les dones no puguin ser directores d’empresa, és que “no serveixen”, no va amb “la seva 

natura”.  

 

Els sexismes aguaiten per tot arreu, el que passa és que estem tan acostumats a veure'ls que 

ens passen desapercebuts. Es aquell comentari menyspreador d'una noia respecte al seu ex-

xicot  "el vaig deixar perquè li falta iniciativa, és un calçasses", o el del forner en relació a la 

 
5 Més informació a  http://www.custodiacompartida.org/ 
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ministra Carme Chacón "Está bien... Pero yo preferiria que el jefe de nuestro ejército fuera un 

hombre" o el d’un company de feina "els permisos de paternitat son innecessaris. és que hem 

anat d'una banda a l'altre: abans el pares no veien als fills i ara gairebé els hi hem de donar 

nosaltres el pit!".  

 

Durant sis mesos el títol d'aquest projecte va ser "Per què Harry Potter i no Harriet Potter? La 

imatge de la dona a les pel·lícules i sèries de ficció més vistes a Espanya durant el 2008". 

Fins que vaig arribar a aquest apartat no m'havia adonat que jo també ho estava sent, de 

sexista. 

 

2.4. Estudis sobre la construcció de gènere al cinema i la televisió  
 

L’anàlisi crític de la televisió i el cinema es va començar a desenvolupar com a disciplina als 

Estats Units en els anys 70 i ha experimentat un desenvolupament espectacular paral·lel a la 

creixent importància que la pròpia televisió assumiria en el context social. 

 

Un text de referència imprescindible en tractar aquest tema és Visual Pleasure and Narrative 

Cinema, de la Laura Mulvey. Escrit en 1973, l’article va ser pioner en tractar la representació 

de gènere dintre del llenguatge cinematogràfic. Partint del psicoanàlisi, Mulvey estudia el 

cinema de Hollywood dels anys 30, 40 i 50 i arriba a les següent conclusió: a través del 

cinema obtenim plaer de dues maneres, la primera, coma observadors actius. És el “pleasure 

in using another person as an object of sexual stimulation through sight”. La segona, a través 

de la identificació amb el protagonista, “the cinema has structures of fascination strong enough 

to allow temporary loss of ego while simultaneously reinforcing the ego”. 

 

En un món regit per la desigualtat entre els sexes, l’home podia gaudir dels dos aspectes, tant 

com a protagonista actiu de les històries com a observador de la dona, la qual apareix 

normalment com a objecte sexual. La dona, en canvi, devia sumir la posició passiva i 

narcisista del qui es conforma a ser admirat o obtenir plaer a través, d’alguna manera, d’una 

identificació “transsexual”.  

 

La tesis de Laura Mulvey va ser contestada per diferents autors en els 90, a mesura que 

apareixerien relats on les dones assumien un paper molt més actiu en les històries. L’any 1991 

s’estrena Thelma y Louise, un relat que presentava evidents contradiccions amb el model de 

Mulvey; tal com assenyala T.S. Steinulfsson (1997): “How can the male – who assumingly 

watches movies mainly for pleasure (voyuerism) – have pleasure in watching two women 

gaining power over other men? (Our presupposition here is that males actually did enjoy 
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Thelma and Louise, which is evident from the popularity of the movie both among men and 

women.)”. 

 

A nivell espanyol, Pilar Aguilar ha tractat el tema de les dones i el cinema en multitud 

d’ocasions. Segurament el seu llibre més conegut es Mujer, amor y sexo en el cine español de 

los 90, de l’any 98. Aguilar va seleccionar una mostra de 55 pel·lícules espanyoles realitzades 

entre els anys 90 i 95. D’aquestes, 28 estaven centrades en torn d’un personatge masculí, 17 

d’un femení, i en 10 el protagonisme era compartit. Tanmateix, Aguilar constatava que la 

majoria de pel·lícules relegaven a les dones a un funció secundària i seguien esquemes 

arquetípics: “incluso cuando las protagonistas son mujeres, la representación se efectúa, a 

veces, desde la óptica de la mirada masculina”. Com a mostra, la prostitució, al contrari de la 

vida real, era freqüent, i les violacions no és consideraven experiències traumàtiques. 

 

Elena Galán Fajardo ha fet diferents estudis des de l’any 2006 on analitza la situació de la 

dona en la ficció de producció nacional durant la dècada dels 90, centrant-se en l’estudi 

concret de dos casos: les sèries El comisario i Hospital central. Les seves conclusions son que 

les sèries televisives nacionals de finals del 90 eren testimoni de la important evolució social 

de la dona en el terreny social i la seva incorporació al món laboral, però que es mantenien els 

estereotips de gènere: els homes ocupaven els càrrecs directius i resolien els problemes 

mitjançant la raó; les dones ocupaven posicions inferiors en la jerarquia professional i es 

guiaven més per les emocions i sentiments en les seves decisions. 

 

Isabel Menendez publicà l’any 2007 Discursos de ficción y construcción de la identidad de 

género en televisión, un text on examinava la construcció d’identitats en cinc sèries de ficció 

nord-americanes: Las chicas de oro, Sexo en Nueva York, Las chicas Gilmore, Ally Mcbeal i 

Anatomia de Grey. Per Menendez, el que tenen en comú aquestes sèries és que, sense 

constituir “un ejemplo perfecto de una nueva sociedad no sexista” (Menedez, 2007: 15), 

ofereixen “nuevas identidades femeninas y masculinas que son capaces de romper con los 

estereotipos” (2007: 14). 

 

També l’any 2006, Pilar Casares, de la Universidad de Granada, publicava un estudi sobre el 

paper de les dones a les pel·lícules d’animació. Casares va analitzar onze personatges 

femenins de quatre pel·lícules: El emperador y sus locuras (2000), Atlantis (2001), El planeta 

del tesoro (2002) i Lilo&Stitch (2002). Segons Casares “los dibujos animados de hoy son 

menos machistas que los de antaño, ya que la importancia de los personajes femeninos es 

muy potente, […] Aunque hemos comprobado que el personaje central (mezcla de héroe y 
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antihéroe) de los filmes sigue siendo predominantemente masculino –explica la pedagoga-, es 

cierto que el papel de la mujer se ha visto modificado”.6 

 

Hi han dos estudis que resulten d’especial interès per a aquest treball. Es tracta del Estudio 

sobre tratamiento y representación de las mujeres en las teleseries emitidas por las cadenas 

de televisión de ámbito nacional i Mujeres y hombres en el cine español. Una investigación 

empírica. 

 

El primer va ser va encarregat l’any 2006 a l’empresa Red2Red Consultores per l’Instituto de 

la Mujer. Es tracta d’un estudi en profunditat sobre una conjunt de sèries amb l’objectiu 

d’examinar quina es la imatge de la dona que transmeten. Els tres criteris que l’estudi maneja 

per composar la mostra son les xifres d’audiència, la contemporaneïtat i la diversitat de 

cadenes d’emissió. Així es seleccionen nou series emeses al llarg de l’any 2006, amb nivells 

d’audiència elevats però assegurant que representin a totes les cadenes (d’aquesta manera 

s’inclou la sèrie Prison Break, emesa per la Sexta, amb uns nivells d’audiència 

considerablement inferiors a les altres). Les altres sèries seleccionades van ser Hospital 

Central, CSI Miami, El Comisario, House, Aqui no hay quien viva, Los Serrano, Yo soy Bea i 

Ana y los Siete. Les seves conclusions son que la televisió continua perpetuant uns conceptes 

de femineïtat i masculinitat que reforcen el model patriarcal en comptes de fomentar uns 

marcs més igualitaris. 

 

El segon estudi també va ser encarregat per l’Instituto de la Mujer. La seva responsable va ser 

la professora de la Universidad Complutense de Madrid Fátima Arranz i es va presentar 

públicament el gener del 2008. En aquest estudi s’analitzaven, en clau de gènere, 42 

pel·lícules espanyoles realitzades entre els anys 2000 i 2006. L’estudi ofereix les següents 

dades: els homes estan sempre més representats que les dones, donant-se la màxima 

diferencia l’any 2006 (442 dones interpretant algun paper davant de 764 homes, es a dir, el 

36%), el protagonisme està majoritàriament en poder dels homes (16 pel·lícules amb 

protagonista femení respecte a 26 amb protagonista masculí, el 38%), i els personatges 

femenins no acostumen a prendre iniciatives pròpies ni decisions més enllà del terreny 

amorós, ni tampoc resolen situacions de conflicte.7  

 

 
6 Citada a Noticias de Ciencia (2006) 
7 SINC (2008)  
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3. METODOLOGIA I MOSTRA 

 
3.1 Metodologia 
 

La metodologia que he emprat és dos tipus. D’una banda, l’observació directa de deu 

pel·lícules i d'una selecció de capítols corresponents a deu sèries (un mínim de 5, emesos de 

manera repartida al llarg de l’any 2008). D’altra, la cerca a través d’Internet. Malauradament, la 

bibliografia relativa a aquest tipus d’estudis culturals lligats al gènere encara és ben escassa, 

per tant, sovint he hagut de recórrer a Internet, fonamentalment webs i blocs d’origen 

anglosaxó.  

 

 Els sis indicadors que he utilitzat per avaluar cadascuna de les narracions son: 

  

- Qui és el protagonista?  

- Quina és la proporció de participació per sexes?  

- Compleix el relat el test de Bechdel? 

- Quin és grau de correspondència entre la ficció i la vida real? 

- Qui ocupa les posicions de poder? 

- Segueixen els personatges els estereotips de gènere o els transgredeixen? 

 

3.1.1. Protagonisme 
 

A la majoria de pel·lícules la càmera privilegia la posició d’un personatge respecte a la resta. 

Aquest personatge és el protagonista, la persona de la qual coneixem més coses, aquella que 

és capaç de condicionar el curs de la narració a través de les seves decisions. 

 

Aquest indicador és summament important. “Quién sea el protagonista no es, ni mucho 

menos, asunto baladí” afirma Aguilar (2007: 140). “Nos desvela una clave esencial pues la 

historia se anuncia en torno a él. Él es el eje del relato.”  

 

El fet de que el protagonisme estigui majoritàriament acaparat per un dels dos sexes té una 

sèrie de conseqüències. La més destacada, segons Aguilar (2007: 141), és que “recibimos el 

mensaje de que ellos son la parte importante de la humanidad, los seres dignos de 

representar todas las experiencias, los que merecen encarnar el significado del relato 

socialmente compartido.” 
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Deduir qui és el protagonista d’un relat no resulta un procés gaire complicat. La majoria de 

pel·lícules tenen un protagonista clar, sovint ja enunciat en el mateix títol.  

 
3.1.2 Grau de participació  
 
La invisibilització de gènere és una altra manera de marginació. L’actriu Geena Davis es 

refereix a la infrarrepresentació femenina de la següent manera: 

 
“We’re not just talking about making more movies with a female lead,” Davis said. 

“I’m talking about secondary and tertiary characters. Let’s have them be half female 

and give kids the sense that it’s ok for girls to take up space in the world, and for the 

boys to see it’s ok for girls to take up space in the world … My theory is our kids can 

eventually grow up having more respect for each other.” (citada a USC Annenberg 

News, 2008) 

 

El que he fet, com a part de la meva metodologia, és llistar els principals personatges que 

apareixen a les deu pel·lícules i comptabilitzar quants son femenins i quants masculins.  

 

Aquesta part de l’anàlisi conté una grau de subjectivitat lleugerament superior que la que 

respecta al protagonista. Com jutjar quins personatges es poden considerar principals i quins 

no? Tanmateix, he comprovat que sempre que es segueixin uns criteris uniformes, els 

percentatges calculats es mantenen.  

 

3.1.3 Test de Bechdel 
 

El test de Bechdel va ser inventat l'any 1985 per l'Alison Bechdel. Per què un determinat relat 

passi el test es requereix que compleixi aquestes tres condicions: 

 

1. Com a mínim han d'aparèixer dos personatges femenins 

2. Parlant entre ells 

3. D'alguna cosa que no sigui un home 

 

Malgrat que aparentment sembla molt senzill, el test de Bechdel8 mostra fins a quin punt un fet 

tan ordinari com una conversa normal entre dues persones pot donar-se contínuament quan 

 
8 Més informació a http://bechdel.nullium.net/ 
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els personatges que la tenen son de sexe masculí i en canvi pot arribar a no donar-se en 

absolut quan els personatges que la tenen son de sexe femení. 

  
That's why the requirement that women talk to each other is so crucial--because 

when women talk to each other, and they're not just talking about men, they're driving 

the story. If they're talking about their ideas, their dilemmas, their motivations and 

desires, that means that those things are moving the plot. Otherwise, women in film 

are just window-dressing, there to be projected upon, there to be married or dumped, 

to die tragically or to be saved: to function as plot twists rather than plot-participants. 

(Le Blanc, 2008) 

 

3.1.4 Grau de correspondència entre la imatge de ficció i la vida real 
 

La realitat no és mai neutre. “¿Es sexista esta televisión?” Li pregunten al productor Daniel 

Ecija, i aquest respon “Es sexista porque la sociedad lo es, y mucho.“ (citat a El Mundo, 2007).  

 

Algunes professions, com la puericultura, estan feminitzades, i altres, com la carrera militar,  

masculinitzades. No seria lògic penalitzar una sèrie centrada en un grup de militars perquè el 

percentatge de dones fos baix. La majoria de sèries de la mostra transcorren en entorns 

professionals assimilables als que existeixen actualment, per tant, podem establir 

paral·lelismes entre els percentatges de representació de las dones en aquests professions en 

la vida real i en les sèries analitzades.  

 
En el cas de les pel·lícules de la nostra mostra, no te gaire sentit intentar estudiar aquest 

paràmetre, donat que no podem cercar quina representació de superheroïnes, dones vampirs 

o robots futuristes de sexe femení hi han a la realitat.  
 

3.1.5 Posicions de poder 
 

“La presencia de mujeres ocupando posiciones de liderazgo sigue siendo, a comienzos del 

siglo XXI, excepcional i minoritaria, resultando casi nula su visibilidad pública. Se puede 

afirmar, con total rotundidad, que la discriminación laboral de género se incrementa, de 

manera progresiva, a medida que se asciende en la jerarquia de la pirámide organizacional. 

(Barberà i Ramos, 2004: 147). 

 

Aquesta afirmació es pot comprovar amb dades. La informació relativa al número de directives 

a Espanya mostra que el percentatge de dones gerents d’empreses amb menys de 10 
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treballadors va ser, el 2008, del 28,6%; quan les empreses tenen més de 10 treballadors, del 

22,2%9 i respecte a càrrecs d’alta direcció, del 19,9%10. Només el 2,9% de presidents de les 

empreses de l’IBEX 35 eren dones11. 

  

A estats Units les xifres son similars: un 20% com a promig de dones ocupant càrrecs d’alt 

direcció12 i un  2,4% de dones ocupant la figura de CEO del Fortune 500 durant el 200713.  

 

De nou, la realitat se’ns mostra molt lluny de la neutralitat. Aquest paràmetre, per tant, aniria 

en la línia de l’anterior. Els guionistes que posen a dones en posicions de poder estan en certa 

forma transgredint la realitat. Els que no posen a cap dona, en canvi, s’estan limitant a mostrar 

la normalitat més convencional.   

 

3.1.6 Rols i estereotips 
 

Degut a l’allau d’informació que rebem cada dia i la necessitat que tenim de prendre decisions 

ràpides constantment, el nostre cervell ha desenvolupat un enginyós sistema per solucionar 

aquets dos problemes i a la vegada, facilitar les relacions socials. Es tracta de crear una sèrie 

de categories compartides dintre del mateix grup social. Aquest sistema de creences estaria 

fonamentat en dos aspectes: “la homogeneidad intragrupo, por un lado, y la definición del 

grupo por exclusión con respecto al exogrupo” (Barberà y Ramos, 2004: 152). Per exemple, 

diem que els alemanys son capquadrats (en contraposició a la resta del món, els quals no ho 

serien), que els adolescents son conflictius (a diferència dels nens o els adults), o que els 

islamistes son radicals, donant a entendre que els practicants de les altres religions no ho son 

pas.  

 

En relació a la de construcció de creences respecte al que considerem l’estereotip femení i 

masculí, generalment les dones es perceben com “emotional, tender, understanding, 

concerned with each other, helpful, dependent, sensitive and passive” mentre que els adjectius 

que s’associen a l’home serien “aggressive, strong-mided, active, competitive, self-confident, 

ambitious, dominant, independent, rational and goal-oriented”. (Rennenkampff, 2004: 1) 

  

 
9 Instituto de la mujer, 2009 
10 La Flecha,  2007 
11 Mujeres&Cia, 2009 
12 America Economia, 2009 
13 USA Today, 2008 
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Els bons guionistes, doncs, tenen dos reptes: crear  personatges prou allunyats dels 

estereotips per resultar interessants per una banda, però no tan allunyats que no resultin 

inversemblants per l’espectador.  

 

Entrevistada l’abril del 2008, Pilar Aguilar (AmecoPress, 2008) apunta la següent reflexió: 

 
- ¿Cómo cree qué influyen los estereotipos del cine en el imaginario colectivo? 

Influye muchísimo porque el asunto es que hoy en día las mujeres hemos avanzado 

y hemos conseguido conquistar la conciencia de nuestra igualdad. Hoy las jóvenes, 

por ejemplo, no aceptan explícitamente que se las minusvalore y se las llames seres 

subalternos. Es decir, tenemos la conciencia y en las leyes está estipulada la 

igualdad, sin embargo el sentimiento, las emociones que acompañan a todo eso que 

son importantes a la hora de pactar con tu entorno y hacer tu guión de vida en el 

sentido de hasta qué punto tengo que ceder, a qué me atrevo y de qué me asusto… 

esto sigue estando muy modelado por la imagen, un lenguaje que apela a las 

emociones. 

 

Per tant un altre dels aspectes que considero importants en aquest treball és fixar-me en els 

rols que representen dones i homes en els relats seleccionats, son rols positius, negatius? Es 

cenyeixen als estereotips clàssics de gènere o els transgredeixen?  

 

Soc plenament conscient que aquest serà la part més complicada de l’estudi. Els estereotips 

son tan poderosos i els tenim tan interioritzats que sovint costen molt de detectar. A més el 

seu anàlisi conté un nivell de subjectivitat força alt. En tot cas, intentaré argumentar de la 

manera més objectiva les meves valoracions.   

 

3.2 Objectius secundaris 
 

Com hem vist a l’apartat marc teòric, la tendència acostuma ser la investigació en un camp 

acotat: pel·lícules espanyoles realitzades entre uns determinats anys, sèries americanes o 

sèries espanyoles concretes.  

 

El fet de treballar amb dos formats diferents com son les pel·lícules i les sèries, barrejant les 

produccions pròpies amb les estrangeres (en el cas de les sèries, ja que no hi ha cap pel·lícula 

espanyola en el “Top ten”), em permet, mitjançant la realització d’una sèrie de comparatives, 

plantejar-me a una sèrie de preguntes, les respostes de les quals serien els meus objectius 
secundaris: 
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Hi ha alguna diferència entre el tractament que fa de la dona el discurs cinematogràfic i el 

televisiu? Quin tipus de discurs és més convencional i quin més transgressor? 

 

I entre les pel·lícules d’animació amb les que no ho son? Segons l’estudi realitzat per la 

Universitat de Granada, malgrat que el protagonista central segueixi sent un home, el paper de 

la dona s’ha vist modificat, i aquestes “se presentan como mujeres «inteligentes, ágiles, 

atractivas, fuertes y heroicas», al igual que sus compañeros masculinos”. Estudiaré si això es 

compleix en el cas de les tres pel·lícules d’animació més importants del 2008.  

 

3.3 Presentació de la mostra 
 
3.3.1 Les deu pel·lícules de més èxit a Espanya durant el 2008 
 

Aquest és el llistat de les deu pel·lícules estrenades al estat espanyol durant l’any 2008 que 

més diners van recaptar, ordenades de major a menor recaptació14 (en milions d’euros).  

 

Posició Títol Data 
estrena Nacionalitat  M € 

1 Indiana Jones y el Reino de la Calavera de 
Cristal 21/05/2008 Estats Units 20,8

2 Hancock 17/07/2008 Estats Units 16,2
3 Kung Fu Panda 09/07/2008 Estats Units 13,7

4 Mamma Mia! 08/08/2008 Estats Units, Regne 
Unit, Alemanya 13,4

5 Madagascar  2 28/11/2008 Estats Units 13,0

6 La momia: la tumba del emperador Dragon 31/07/2008 Estats Units, Alemanya 12,1

7 El Caballero Oscuro 11/08/2008 Estats Units 11,0
8 WALL-E 06/08/2008 Estats Units 10,5

9 El niño con el pijama de rallas 26/09/2008 Irlanda, Regne Unit, 
Estats Units 10,5

10 Crepúsculo  05/12/2008 Estats Units 10,1
 

Tots les pel·lícules son nord-americanes, malgrat que algunes d’elles s’han coproduït en 

col·laboració amb el Regne Unit o Alemanya. No hi ha cap pel·lícula espanyola. De fet, no 

trobaríem la primera pel·lícula feta amb capital espanyol fins al lloc quinze. Es tracta de Los 

crímenes de Oxford, del director Alex de la Iglesia i nacionalitat mixta espanyola-anglesa i 

francesa. 

 
                                                 
14 Dades del Ministerio de Cultura, 2008  
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3.3.2 Les deu sèries més populars a Espanya durant el 2008 
 

Per elaborar el rànking de les deu sèries més vistes a Espanya durant el 2008 he calculat el 

promig d’espectadors per capítol de les sèries més vistes l’any passat, considerant la totalitat 

de capítols emesos. (Veure annex 1). Algunes produccions també força populars, com podrien 

ser Los Simpson o Camera cafe, no s’han considerat com a sèries, seguint els criteris de la 

web Formula tv, la qual els cataloga com a “programes”. Aquests son els resultats, ordenats 

de més a menys: 

 

Posició Títol Nacionalitat Índex mitjà d'audiència 

1 Aída Espanya 5.562.480 

2 CSI: Las Vegas Estats Units 4.472.917 

3 CSI: Miami Estats Units 4.472.600 

4 Cuéntame cómo pasó Espanya 4.105.227 

5 Sin tetas no hay paraíso Espanya 3.957.500 

6 CSI: Nueva York Estats Units 3.730.158 

7 El internado Espanya 3.717.211 

8 House Estats Units 3.336.938 

9 Hospital Central Espanya 3.332.214 

10 Los hombres de Paco Espanya 3.322.846 

 
A diferència del cinema, en el cas de les sèries el percentatge s’inclina a favor de la producció 

nacional (6 de les 10 sèries són espanyoles).   

 
 3.4 Convencions i sigles 

 
Per a una major uniformitat dintre del text, quan em refereixi a les pel·lícules i les sèries ho 

faré en cursiva i utilitzant el títol en castellà. Un altre recurs que utilitzaré, a fi d’afavorir la 

fluïdesa és l’ús de les següents abreviatures i sigles: 

 

 HP - Harry Pottter   

Indiana -  Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal 

Kung Fu -  Kung Fu Panda 

La momia -  La momia: la tumba del emperador Dragon 

ENPR -  El niño del pijama de rallas 

Cuéntame - Cuéntame cómo pasó 

STNHP -  Sin tetas no hay paraíso 
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CSI: NY - CSI Nueva York 

HC: Hospital Central 

LHDP: Los hombres de Paco 
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4. EXPOSICIÓ DELS RESULTATS 
 
4.1 Resultats dels indicadors  

 

4.1.1 El protagonista a les pel·lícules 
 

En el cas de la nostre mostra, hi han cinc casos clars en els quals el mateix títol ens introdueix 

el protagonista principal, masculí en tots ells: Indiana Jones, Hancock, Kung Fu Panda, El 

Caballero oscuro, i Wall-E. A Madagascar 2 el protagonisme sembla repartit entre els quatre 

animals (el lleó, la zebra, l’hipopòtam i la girafa), però una observació atenta de la pel·lícula 

ens mostrarà que el pes de l’acció recau en Alex, el lleó, observació que queda confirmada si 

ens fixem en el pòster de la pel·lícula (el lleó està centrat i en primer pla respecte als altres 

personatges). A ENPR el protagonista no és el nen jueu que duu la camisa de ratlles, sinó en 

Bruno, fill del comandant nazi. 

            

        
 

 

A Mamma Mia! les protagonistes son la Donna i la seva filla, la Sofia.  
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El protagonisme està repartit a La Momia, en aquest cas entre Rick, la seva esposa Evelyn i el 

seu fill Alex.  

 

A priori, semblaria que Crepúsculo està protagonitzat per una noia: Bella. Bella és el 

personatge que primer coneixem i que ens introdueix en el argument. Però en quant apareix 

l’Edward, ens adonem que no hi ha hauria cap història, sense ell. Crepusculo és una història 

romàntica amb la característica que el noi és un vampir. Com a tota història d’amor, per tant, el 

protagonisme es comparteix entre els dos membres de la parella.   

 

       
 

Amb un senzill càlcul (veure annex 2), doncs, comprovem que respecte a les deu pel·lícules 

analitzades, només el 18,3 estan protagonitzades per dones.  

 

4.1.2 El protagonista a les sèries 
 

En el cas de les sèries, però, no es possible fer el mateix tipus d’anàlisi. Vuit de les deu sèries 

estudiades són series corals, on no hi ha un únic personatge que es destaqui per sobre dels 

altres en quant a temps de presència en pantalla o importància en la trama. Que Grissom sigui 

el cap del CSI de Les Vegas no en fa el protagonista (de fet, la prova és que el personatge va 

ser absent durant els episodis 12, 13, 14 i 15 de la setena temporada). Curiosament, en una 

sèrie com Aida ens trobem en la contradicció de que el personatge d’Aida no es pugui 

considerar el protagonista. La corroboració es que el personatge que interpretava Carmen 

Machi ha desaparescut completament de la sèrie en la temporada 2009.   

 

STNHP és una història d’amor i per tant, està protagonitzada per una parella. Només en el cas 

de House hi ha un únic protagonista clar: un home, el mateix House. 
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4.1.3 Representació 
 

A l’annex 3 he relacionat els personatges principals que apareixen en les vint narracions de la 

mostra. Amb aquesta informació he procedit a calcular el percentatge que representa el sexe 

femení a cadascun d’ells i fer el promig.  

 

Tal com queda reflectit en el següent gràfic, les dones només representen el 31% del total de 

personatges en el cas de les pel·lícules de la mostra.  
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Fent el mateix exercici amb les sèries, el percentatge és més de deu punts superior: el 42%. 
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4.1.4 Test de Bechdel 
 
Totes les sèries passen el Test de Bechdel, així com les pel·lícules Mamma Mia! i La Momia. 

Algunes pel·lícules el passen però d’una manera molt poc satisfactòria: a El Caballero Oscuro, 

per exemple, només hi un moment que la detectiu Ramirez parla per telèfon amb la dona d’en 
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Jim Gordon. A Kung Fu Panda la Vibora li diu una única frase a la Tigressa. La resta de 

pel·lícules no passen el test. 

 
4.1.5 Correspondència entre la imatge que presenta la televisió i la vida real a les 
sèries 
 
Cuentame & Aida 

 

Aquestes dues sèries narren les vicissituds de dues famílies: a Cuentame seguim la vida dels 

Alcàntara (durant les temporades analitzades, formada 3 dones i 3 homes), així com la gent 

del barri, la perruqueria o els veïns i a Aida de la família Garcia (durant les temporades 

analitzades, formada per 3 dones i 2 homes), i la gent del barri (el botiguer, el propietari del 

bar, etc). Hauríem d’esperar una representació més o menys equitativa per sexes i és el que 

trobem.   

 

CSI  

 

Com ja he comentat a l’introducció, en l’actualitat el 60% de professionals del món forense a 

Estat Units està constituït per dones. Per tant, una sèrie com CSI: Las Vegas ha passat, en el 

transcurs dels seus deu anys d’existència, de ser una precursora a quedar obsoleta (dues 

dones, 5 homes). La franquícia més jove, CSI NY tampoc assoleix uns nivell equitatius (dues 

dones, 4 homes). En aquest sentit, només la seva germana mitjana, CSI Miami, manté uns 

ratis més propers a la realitat (3 dones, 3 homes).  

 

STNHP 

 

Les proporcions per sexes podrien considerar-se coherents amb la realitat a STNHP (tots els 

gàngsters son homes, les amigues de Cata son noies). 

 

El internado 

 

El professorat es majoritàriament femení en tots els nivells d’ensenyament, excepte a la 

Universitat15. D’aquestes dades es desprèn que El internado, que només ens presenta a dues 

professores contra cinc professors (28%), no és especialment igualitària en aquest aspecte. 

Respecte al número d’alumnes, donat que l’internat és mixt, hauríem d’esperar 

 
15 Instituto de la Mujer, 2008 
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aproximadament el mateix número d’alumnes de sexe femení que de masculí. En aquest cas 

sí que existeix aquesta correspondència (5 noies, 4 nois)  

 

House & Hospital Central  

 

L’any 1980, només hi havia un 12% de metgesses a Estats Units. L’any 2007, aquest 

percentatge havia pujat fins al 28%16. A Espanya també ha pujat el nombre de metgesses, del 

36% l’any 97 fins al 43% el 200717.  

 

House, amb un 33% de representació femenina i ambientada als estats Units, es pot 

considerar que s’ajusta prou fidelment a la realitat.   

 

A HC, si descomptem la recepcionista i les infermeres, tenim una relació de 5 dones vs. 8 

homes, és a dir, un percentatge de metgesses del 38%, la qual també és pot considerar 

d’acord a la realitat.  

 

LHDP 

 

En el cas de la policia, el canvi també ha estat important, donat que al 96 només el 5% de la 

plantilla de la policia espanyola estava formada per dones. L’any 2006 aquest percentatge 

havia pujat al 13%18. LHDP està centrat, durant les temporades estudiades, en la vida de 14 

policies, 5 dones i 9 homes. Des d’aquest punt de vista, LHDP és una sèrie clarament 

feminista, ja que la representació femenina gairebé triplica les xifres reals. 

 

4.1.6 Posicions de poder 
 

En la taula adjunta hi ha un resum de tots els personatges que ocupen posicions de lideratge 

als relats analitzats. 

 

Títol 
Posició 
de 
poder 

Personatge Nom Sexe 

Indiana Si Coronel soviètic Irina Spalko Femení 
Hancock No       

Kung Fu Panda Si Mestre de kung fu Oogway Masculí 
Mestre de kung fu Shifu Masculí 

                                                 
16 Azstarnet, 2009  
17 Instituto de la mujer, 2009 
18 El Mundo, 2006 
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Mamma Mia! No       
Madagascar 2  Si Lleó dominant Zuba Masculí 

La momia Si 
Emperador Xinès Han Masculí 
General xinès Ming Masculí 
General xinès Yang Masculí 

El Caballero 
oscuro Si 

Fiscal del districte Harvey Dent Masculí 
CEO de Wayne Enterprises Lucius Fox Masculí 
Alcalde de Gotham Anthony Garcia Masculí 

WALL-E Si 
Capità de la nau Axiom B. McCrea Masculí 
CEO de Buy N Large 
Corporation  Shelby Forthright Masculí 

ENPR Si Comandante nazi Ralf  Masculí 
Crepusculo No       
Aida No       

CSI Las Vegas Si Cap del torn de nit de la unitat 
CSI de Las Vegas 

Gilbert Arthur 
Grissom Masculí 

CSI Miami Si Tinent i cap d'equip del CSI de 
Miami Horatio Caine Masculí 

Cuentame No       
STNHP No       

CSI NY Si Cap de la unitat CSI de Nueva 
York Mac Taylor Masculí 

El internado Si Director de l'internat Laguna 
Negra Elsa Fernández Femení 

House Si Director de l'Hospital Princeton-
Plainsboro Lisa Cuddy Femení 

HC Si Director de l'Hospital Central de 
Madrid  

Macarena 
Fernandez / Javier 
Sotomayor 

Femení/Masculí

LHDP Si 
Comisari cap de la comisaria de 
San Antonio Lorenzo Castro Masculí 

Comandant del CNI Marina Salgado Femení 
 

Per tant, trobem només una dona, malgrat que dotze homes en el cas de les pel·lícules (el 8% 

de lideratge femení) i un percentatge molt més igualitari (quatre dones i cinc homes, el 44%) 

en el cas de les sèries. 

  

4.1.7 Estereotips 

Indiana 

Indiana Jones ha estat sempre molt més semblant a un superhome que una persona corrent: 

intrèpid, enginyós, culte, fort. El seu fill, en Mutt, presenta el mateix perfil estereotipat: no el 

viem dubtar ni passar por en cap moment.  

Respecte a les entregues precedents de la saga, cal reconèixer que el paper de les dones en 

aquesta pel·lícula és molt més destacat. Irina Spalko és una d’adversària digna de l’Indy, forta, 

valenta i lluitadora. La Marion, mare d’en Mutt, fa una bona feina com a conductora però no va 

Susana Costa Davia  Pàgina 32  



Per què Harry Potter i no Harriet Potter? Les pellícules i sèries de ficció més vistes a Espanya durant el 2008 en clau de gènere 
 

 
 
gaire més enllà, i és que en aquesta pel·lícula ningú li roba el protagonisme a l’heroi de 65 

anys, indiscutiblement l’estrella de la funció. 

Hancock 

 

De les 10 pel·lícules analitzades Hancock és la que conté el missatge més sexista. 

 

La història ens presenta a dos superherois, Hancock i Mary. Els dos tenen força sobrehumana 

i poden volar. Però mentre que ell exerceix el rol de superheroi clàssic (amb més o menys 

encert), ella manté en secret els seus poders per fer de perfecta mestressa de casa i ocasional 

damisel·la en dificultats. En una explícita seqüència, ella li diu: “Vinieron por mi con espadas. 

Pero tu me salvaste. Incendiaron nuestra casa. Y tu me salvaste de las llamas [...] Estás 

hecho para salvar a las personas. Eres un héroe.”  

 

Per que acabés de quedar clar que el paper de la dona no és rescatar a ningú sinó ser 

rescatada, quan el que es troba en dificultats és Hancock, la persona que acut al seu rescat és 

Ray (el marit de Mary, sense cap poder) i és de nou Hancock el que, en última instància, torna 

a salvar-li la vida a Mary. 

 

Kung Fu Panda 

 
El protagonista, Po, és un paio golafre i panxut, malgrat que al mateix temps idealista i rebel. 

Com a prototipus de masculinitat trenca algunes convencions: el seu físic no és gaire heroic, 

no l’importa parlar del seus sentiments, té moments d’inseguretat,… Poques sorpreses entre 

els altres personatges, però, el mestre Shifu és exactament com ens imaginem que ha de ser 

un mestre: savi, inflexible i, òbviament, home. La única figura femenina mínimament important, 

la Tigressa, correspon al arquetip “recte”: seriós, responsable, sense sentit de l’humor.   

 
Mamma Mia! 

 

La pel·lícula ens mostra una dona forta, propietària d’un hotel, feroçment orgullosa de la seva 

independència. En paraules de la mateixa Donna “me encanta estar sola. Lo digo en serio. 

Cada mañana doy gracias a Dios por no estar con un cinquenton pitopáusico diciéndome 

cómo vivir. Mira, soy libre y estoy soltera, Y es... es genial”. Les seves germanes, una 

divorciada i l’altre soltera, apareixen també com a dones plenes de vida. Donna té no un, sinó 

tres, ex-xicots que ho deixen tot per acudir a la boda de la seva filla.  
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 “This fun musical about a wedding bucks every Hollywood convention, and it makes Mamma 

Mia one of the most feminist movies of the year” (The Huffington Post, 2008) 

 

Tanmateix, hi ha dos aspectes que entelen l’esperit poc estereotípic de la pel·lícula, 

segurament concessions a les històries més tradicionals: d’una banda, l’eix argumental es 

basa en la infelicitat que sent la Sophie, la filla de la Donna, per no saber qui és el seu pare: 

“Quiero que mi padre me lleve al altar. Siento que me falta algo y cuando conozca a mi padre, 

todo será como debe ser”. D’altra banda, cap al final del film, la Donna accepta la proposta de 

matrimoni de Sam, després que aquet li engega (no sabem si en broma o seriosament): “Vas 

a necesitar a alguien que lleve el mando en esta isla”. 

Madagascar 2 

Només hi han tres personatges femenins a Madagascar 2. Dos d’aquests son personatges 

plans, unidimensionals: l’àvia és una mena de màquina de guerra absurda obsessionada amb 

atacar els lleons, i la mare de l’Alex representa una figura tradicional, passiva, a diferència del 

pare, en Zuba, el qual te un paper molt més destacat en la trama. La Glòria te una personalitat 

més complexa, però els guionistes han volgut que, un cop arriben a l’Àfrica, mentre l’Alex 

participa en el ritus d’iniciació dels lleons, Marty es dedica a integrar-se amb les altres zebres i 

en Melman es converteix en el metge de les girafes, ella passi el temps xerrant amb les 

“noies” i lligant amb el Moto-Moto. Mentre estan a l’avió planejant el seu futur, la Gloria 

comenta: “puede que me apunte al programa de cria… […] a todos nos llega un moment en la 

vida en que queremos conocer a alguien”. De nou s’associa la figura de la dona amb el tema 

amorós.  

Tanmateix, alguns aspectes del film fan que no el podem qualificar com a descaradament 

discriminatori. En un moment donat la Glòria fa patent la seva iniciativa rescatant a en 

Melman. L’àvia és un dona amb força extraordinària, una líder plena de recursos. El mateix 

Alex no soluciona els problemes amb l’ús de la força sinó a través del ball. 

 

La Momia 

A la Mòmia apareixen tres dones que juguen un papers important a l’argument, l’Evelyn, la  Lin 

i Zi Yuan. En aquest cas estem ben lluny de poder-les assimilar a damisel-les amb dificultats. 

Les tres prenen part activa en l’acció, i al igual que els homes (Rick, Alex i Jonathan) son 

capaces d’escalar muntanyes nevades, disparar, conduir en mig d’una persecució, lluitar cos a 

cos o llançar-se d’un camió en marxa.  
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Només alguns apunts evidencien encara una lleugera discriminació de gènere: ells escullen 

les armes, ells discuteixen l’estratègia, ells prenen les iniciatives més arriscades: en una 

forçada pirueta del guió, en el moment del clímax, la Zi Yuan li dona a en Rick l’única arma 

que pot acabar amb l’emperador i aquest marxa amb l’Alex, deixant a les noies de banda. A la 

lluita final, doncs, només pare i fill son presents, mentre que elles arriben més tard i 

s’encarreguen dels sequaços de la mòmia, establint una clara jerarquització entre els 

enfrontaments: de primera categoria, el d’ells, de segona, el d’elles. 

El caballero oscuro 

 

El caballero oscuro es pot considerar, a més de masclista, misògina. Només apareixen tres 

personatges femenins; dos d’ells moren a meitat de pel·lícula i el tercer resulta ser una 

traïdora. La Rachel Daws té més importància com a novia de Dent i ex-promesa de Batman 

que per la seva feina com a ajudant de fiscal. Naturalment, abans de morir té temps de fer un 

parell de vegades de damisel·la en dificultats.  

 

“[T]he world created in film is even more sexist than the one we live in. […] In The Dark Knight, 

Rachel has conversations with Bruce Wayne about his role as a vigilante and his desire to be 

with her. She has conversations with Harvey Dent about his career, his plans, his safety. What 

about her career, her desires, her safety?” (LeBlanc, 2008) 

 

Wall-E 

 

El primer que podríem preguntar-nos en analitzar diferents pel·lícules d’animació és si 

realment cal sexualitzar a tots el personatges. Les productores pensen que sí, òbviament, 

perquè sempre ho fan, malgrat siguin aquests peixos, joguines, monstres o robots.    

 

Per l’espectador resulta obvi que WALL-E és de gènere masculí i EVE del femení, tant pels 

seus noms com per l’aspecte o les seves veus. Tanmateix, una vegada establert  aquest punt, 

la pel·lícula passa a desafiar totes les convencions de gènere mostrant dos personatges que 

s’allunyen completament dels rols tradicionals. Ell es sensible, enamoradís, indefens. Ella és 

sofisticada, molt forta, pot volar i té acoblada una arma mortífera al braç. Eve és un robot 

independent, eficaç que no necessita a ningú per portar a terme les seves missions.  

 

A mesura que la història progressa, WALL-E és el que més sovint es troba en dificultats, I Eve 

és qui el rescata. 
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ENPR 

 

Entre els protagonistes de ENPR i Kung Fu Panda es poden establir alguns paral·lelismes. 

Bruno és un bon nen, però no es resigna a acceptar la situació que li ve imposada des de fora. 

De la mateixa manera que Po vol dedicar-se al karate i desobeeix al seu pare per assistir a 

l’elecció del “Gran Guerrero”, Bruno també desobeeix als seus pares i surt de la protecció de 

la casa per tafanejar el camp de concentració que hi ha al costat. La seva actitud contrasta 

amb la de la seva germana, la Gretel. La Gretel no es qüestiona res. Al contrari, s’esforça per 

obtenir l’aprovació dels seus pares i el seu mestre. El seu paper, en certa manera, és de nou 

l’arquetip de rectitud que representa la Tigressa de Kung Fu Panda.      

 

Crepusculo 

 

Crepusculo narra la història d’amor entre un vampir amb força i velocitat sobrehumanes i una 

noia “normaleta” i bastant maldestre. Malgrat en alguns punts es pot considerar prou igualitària 

(tota la família Cullen, 3 dones i 4 homes, tenen poders; en l’escena del partit de beisbol 

juguen tan ells com elles), en el fons dona una imatge molt estereotipada de la protagonista, ja 

que la converteix en la clàssica damisel·la en dificultats que necessita un home que li solucioni 

els problemes. En el minut 21, Bella està a punt de morir atropellada, i Edward li salva la vida. 

En el minut 39 és assetjada per un grup de nois i de nou, l’Edward apareix oportunament al 

rescat (no per casualitat, donat que la estava seguint). No resulta cap sorpresa que el clímax 

de la pel·lícula sigui el moment en que Edward la torna a rescatar del dolent de torn.     

 

Aida 

 

En tractar-se d’una sèrie d’humor els guionistes han exagerat els trets definitoris dels 

personatges per augmentar la seva comicitat. Trobem així personatges totalment 

estereotipats: l’adolescent nimfòmana, l’efeminat culte, la guapa prostituta, el babau, el 

propietari de bar sexista i racista, etc.  

 

CSI 

 

A les tres sèries de la franquícia resulta clar que tots els personatges mostren un alt nivell de 

competència professional. Els fors d’Internet, però, denuncien un aspecte que es pot 

considerar sexisme: la victimització de la dona a la sèrie. Per comprovar-ho, he fet un repàs 

del sexe de la o les víctimes que apareixen en cadascun dels capítols emesos durant el 2008 

a Espanya. Els resultats son concloents: en aquest aspecte CSI: Las Vegas  és la que mostra 
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més dones assassinades o atacades respecte al percentatge d’homes (gairebé el 60% 

respecte al 35% de CSI Miami o el 29% de CSI NY). 

 

Com a mostra, les tres dones amb papers importants de Las Vegas son agredides en algun 

dels capítols analitzats. Al capítol 7x01, la Catherine, al 7x23, la Heather i al 7x24, la Sara. 

Respecte a l’atac que sofreix la Catherine resulta molt interessant comparar-lo amb el que 

pateix Stella (de CSI NY) al capítol 2x21. Ambdós capítols comencen amb les dues noies 

inconscients. La diferència és que Catherine va ser segrestada per pressionar al seu pare i en 

canvi tot el que li passa a l’Stella només és sobre ella.19   

  

Cuentame 

 

L’anàlisi d’aquest sèrie té una dificultat afegida. Cuentame està ambientada fa més de 30 

anys: un moment de la història on la desigualtat dona-home era molt més acusada. Inevitable 

que personatges com l’Herminia o Don Pablo mostrin un perfil tradicional i sexista. La sèrie, 

però, fa un esforç per mostrar personatges femenins més avançats als de la seva època, com 

el de la Merche, una dona que a més de portar impecablement la casa i cuidar una nena 

petita, treballa i va a la Universitat.  

 

En el capítol 10x08 “La mujer del Cesar” es debat el tema de la igualtat “Que no. Que ni soy 

feminista ni quiero serlo”, li diu la Merche al seu marit, “Lo único que quiero es que se trate a 

las mujeres igual que a los hombres”.   

 

STNHP 

 

Narra la relació amor-odi entre dos persones de mons diferents, el cap d’una banda de 

narcotraficants, un home astut i amb un sentit moral poc ortodox i una noieta humil i el seu 

entorn (la seva mare i les seves amigues). Mentre les amigues de la noia es ofereixen els seus 

serveis com a objectes sexuals, la protagonista apareix com una noia extremadament ingènua 

i insegura, que s’enamora de la persona equivocada.  

 

A mesura que seguim les seves desventures a la sèrie tenim la sensació de que no controla el 

seu destí, que tothom intenta utilitzar-la i ella ni tan sols és capaç de veure-ho. Després que un 

conegut del Duque intenti violar-la i el mateix germà del Duque l’agredeixi físicament, ella 

encara li suplica a aquest que el la perdoni “a partir de ahora te haré caso en todo lo que me 

 
19 The Hathor legacy, 2007  
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digas” i al dia següent li demana a una coneguda ”tu puedes ayudarme a cambiar. Quiero ser 

la mujer que él quiera.”  (Capítol 3)  

 

L’ajuntament de Las Palmas de Gran Canària, primer, i l’associació Teleespectadors Associats 

de Catalunya, després, van engegar el  gener 2008 una campanya per demanar a Telecinco 

que canvies el títol i els rols dels personatges femenins de la sèrie, ja que fomentaven 

"estereotipos denigrantes para la mujer”20.  

 

El internado 

 

A El Internado trobem una ampli ventall de personatges. Alguns es podrien considerar 

relativament pròxims a l’estereotip (Maria, la mare patidora, Caro, la noia guapa que porta a 

tots els nois de cap, o Pedro, l’home poca-vergonya i bevedor), però també trobem altres una 

mica més transgressors. Victòria, per exemple, és la experta en informàtica (paper que 

tradicionalment realitza l’home); Hèctor és l’home de principis, sensible i afectuós; Amèlia, la 

dolça professora dels petits, és en realitat un astuta agent doble. Paula és una nena 

entremaliada, intel·ligent, rebel i amb iniciativa, un caràcter més propi de “nen” que contrasta 

amb l’estereotip més tradicional de nena que representa la seva amiga Evelyn.  

 

House 

 

La sèrie no és especialment sexista ni especialment igualitària. House té problemes per 

relacionar-se amb les dones (acostuma a pagar per tenir companyia), però el cert és que 

també te problemes per relacionar-se amb els homes. Els seus dos únics amics/aliats son en 

Wilson i la Cuddy. Si House és un home sense cap mena d’empatia i que es guia únicament 

per la raó, característiques associades típicament a la masculinitat, en Wilson és 

completament diferent: és enamoradís, es preocupa pels altres... Decidida sense arribar a ser 

agressiva, el tarannà de Cuddy representaria un punt mig entre l’emocionalitat d’en Wilson i el 

fred raciocini de House.  

 

Si comparem la directora del l'Hospital Princeton-Plainsboro amb les altres tres dones que 

tenen llocs de responsabilitat a les sèries estudiades, trobem curioses similituds, el que em fa 

pensar si no hi haurà un estereotip de com ha de ser una dona “líder”. Les quatre son morenes 

i tenen al voltant dels quaranta anys. Tres d’elles tenen les faccions grans i melena llisa. Tres 

d’elles tenen fills. En dos dels casos, els fills son adoptats. Cap d’elles te una parella estable.   

 
20 20 minutos, 2008 
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Lisa Edelstein (Cuddy), 1966   Natalia Millan (Elsa), 1969      Patricia Vico (Maca), 1972   C. Plazas (Marina), 1969 

House   El internado   HC   LHDP 
 

HC 

 

A l’estudi realitzat per Red2Red Consultores es qualificava HC com la telesèrie millor valorada 

en quant a la presència d’elements igualitaris en els seus continguts. Efectivament, els 

personatges interrelacionen entre ells sense complexos. Es barregen les converses de feina 

amb les purament personals. Les febleses i els punts forts es posen al descobert. 

 

Al capítol 16x11, per exemple, som testimoni de la següent conversa entre la Alicia i el Waldo:  

 

“-    Una señorita no va detrás de nadie (Valdo) 

- ¿I tú que? Con un pie ante la altar y tampoco has perdido mucho el tiempo conmigo… 

- No, no es lo mismo. Un hombre es un hombre. ¿Sí? 

- Tenía que salir el machito latino, ¿verdad? Pues aquí una mujer es una mujer, así que 

tanto monta como monta tanto, para que te enteres. “ 

 

LHDP 

 

Paco és l’antítesi del estereotip de policia, i inclús del estereotip masculí tradicional; el que 

anomenarien vulgarment un tros de pa, un home sentimental, insegur, al que contínuament 

veiem nerviós, aclaparat o amb els ulls plorosos, un home capaç de fer-se tan amic dels seu 

psicòleg com de posar despullat per que la seva dona el dibuixi mentre atén als seus homes. 

En un moment de la sèrie, la seva filla Sara decideix apuntar-se a la acadèmia de policia. Ell 

inicialment s’hi oposa, però al final acaba cedint, i la joveneta i esquifida Sara s’acaba 

convertint en una policia decidida, enginyosa i eficaç, al mateix nivell que el seu atlètic promès, 

en Lucas. A la comissaria de San Antonio es normal veure als personatges abraçats. 

 

Susana Costa Davia  Pàgina 39  



Per què Harry Potter i no Harriet Potter? Les pellícules i sèries de ficció més vistes a Espanya durant el 2008 en clau de gènere 
 

 
 
En fi, LHDP constitueix una sèrie on, a diferència de sèries més “tècniques“ com CSI o House, 

l’acció es combina amb les emocions.  

 

4.2 Resultats globals 
 

Amb la finalitat d’esquematitzar les dades obtingudes de l’anàlisi dels indicadors, he creat 

dues taules, un per les pel·lícules i un altre per a les series, en les quals he assignat uns valors 

als paràmetres considerats. 

 

Per al protagonisme, he assignat el valor +1 als relats en els quals els protagonistes siguin 

una o més dones, -1 als protagonitzats per homes i 0 en els quals es comparteix el 

protagonisme entre dones i homes. En l’apartat proporció, 0 correspon a pel·lícules amb un 

percentatge de dones respecte als homes d’entre el 40 i el 60%, -1 seria per percentatges 

d’entre el 30 i el 40% i -2 per percentatges inferiors al 30%. Per classificar el grau de 

correspondència de les sèries amb la realitat, el meu baròmetre ha estat: +1 si la sèrie ha 

optat per unes proporcions de dones superiors a les que es donen a la realitat, 0, quan son 

similars, i -1, si son inferiors. A l’apartat del Test de Bechdel, 0 vol dir que el passa, encara que 

sigui d’una manera molt justa, i -1, que no el passa. Per a les posicions de poder he considerat 

tres possibilitats: +1 si hi ha alguna dona ocupant alguna posició de lideratge, 0 si la ocupa un 

home i en blanc si no hi han. Finalment, per mesurar els estereotips, he fet una escala que va 

del +2 al -2 en funció de si els personatges estan més estereotipats o menys. 

 

Per que serveixi de referència, HP obté una puntuació molt baixa: -5. Una hipotètica pel·lícula 

anomenada Harriet Potter on aquesta fos la protagonista, hi haguessin més actrius que actors, 

les posicions de lideratge estiguessin ocupades per dones i es fugis completament dels 

estereotips de gènere obtindria una posició molt alta, un 5. 

 

  Protagonisme Proporció T. Bechdel Poder Estereotips Total 
HP -1 -2 -1 0 -1 -5
Harriet Potter 1 1 0 1 2 5
 

  Protagonisme Proporció T. Bechdel Poder Estereotips Total 
Mamma Mia! 1 0 0   1 2
La momia 0 -1 0 0 1 0
Crepusculo 0 0 0   -1 -1
WALL-E -1 -1 -1 0 2 -1
ENPR 0 -1 -1   0 -2
Indiana -1 -1 -1 1 -1 -3
Kung Fu Panda -1 -2 0 0 0 -3
Madagascar 2  -1 -2 -1 0 0 -4
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El Caballero oscuro -1 -2 0 0 -2 -5
Hancock -1 -2 -1   -2 -6
 

  Protagonisme T. Bechdel Realitat Poder Estereotips Total 
LHDP 0 0 1 1 1 3
HC 0 0 0 1 1 2
El internado 0 0 0 1 0 1
CSI Miami 0 0 0 0 1 1
House -1 0 0 1 0 0
CSI NY 0 0 -1 0 1 0
Cuentame 0 0 0   0 0
Aida 0 0 0   -1 -1
CSI Las Vegas 0 0 -1 0 0 -1
STNHP 0 0 0   -2 -2
 

Comparant les dues taules resulta evident que així com només hi ha una pel·lícules a la franja 

superior (la que correspon als valors positius) i vuit a la franja inferior (valors negatius) en 

canvi a les sèries hi han quatre produccions ocupant la franja superior i tres a la inferior.   

 
I si repassem els aspectes ja comentats respecte a un protagonisme més repartit, major 

presència de dones en el repartiment i major numero de dones en posicions de lideratge, 

podem concloure que les sèries mostren una visió més equitativa que les pel·lícules en 
relació a la visió de gènere. “Son muy interesantes. [Les sèries nord-americanes] Están 

haciendo series mucho más interesantes que las películas. Es muy curioso lo que está 

pasando, que estén siendo mucho más arriesgados con las ideas que proponen para series 

que con las que proponen para películas. Están siendo mucho más transgresores con las 

series, yo nunca lo habría dicho.” (Bernardeau, entrevistat a De cine 21, 2008).  

 

Alguns guionistes vaticinen la suplantació del cinema per la televisió. Robert McKee, per 

exemple, pensa que la televisió acabarà ocupant el lloc que segles abans ocupava la novel-la i 

anys enrere feia el cinema com a suport dominant d’explicar històries.21   

 

Els films que reben puntuacions més baixes son tres històries d’herois (Indiana, El Caballero 

oscuro i Hancock) i dues pel·lícules d’animació (Madagascar 2 i Kung Fu Panda). Aquests 

resultats estan en línia amb la informació que he recollit sobre aquests dos gèneres. En 

general hi han molt poques superheroïnes a la gran pantalla, i normalment quan apareixen es 

formant part d’un grup (Sue Storm com a part dels Quatre Fantàstics, Tempesta o Jean Grey 

dintre dels X-Men, ...). Respecte a les pel·lícules d’animació, tenen un llarg historial de 

                                                 
21 Soitu, 2009 
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sexisme que es va diluint amb el temps però que encara està molt lluny de representar 
models igualitaris.  

 

A l’annex 4 he recollit un llistat amb les pel·lícules d’animació mes importants dels últims deu 

anys. El percentatge de protagonisme femení és irrisori: el 3%. “A multitude of sexist 

messages are present in Disney movies teaching young girls that they are expected to fill a 

submissive role in society. […] Over time, the sexist message in Disney movies has become 

less apparent, but it has never disappeared; it is merely buried within a classic fairy tale that 

the “magic of Disney” has transformed into a sexist lesson.” (Wachutka, 2007). “While Disney's 

long history of antipathy toward mothers and the problematic popularity of the Disney Princess 

line are well-traveled territory for feminist critiques, Pixar's gender problem often slips under 

the radar. What I am taking issue with is the ad-nauseam repetition of female characters as 

helpers, love interests, and moral compasses to the male characters whose problems, feelings, 

and desires drive the narratives.” (Vast Public Indifference, 2008). 

 

4.3 Per què Mutt Jones i no Martha Jones? 

 

Un cop repassades les principals narracions del 2008 en clau de gènere i comprovat el 

caràcter marcadament sexista de la indústria cinematogràfica (a les sèries les coses serien 

una mica diferents, com ja hem vist), la pregunta que em formulava a la introducció continua 

oberta: per què els protagonistes son gairebé sempre homes?  

 

Per abordar aquesta pregunta des del concepte del circuit de la cultura de Du Gay, el primer 

aspecte que tinc en compte és el de la producció. Des d’aquest punt de vista la resposta més 

immediata podria ser que el món de la indústria televisiva i cinematogràfica (els 

guionistes, els directors, els productors) és un món dominat pels homes, i els homes 
tendeixen a posar homes en el centre de les històries que creen, dirigeixen o 
produeixen. 
 
A Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, quarta part de la saga que havia 

començat vint-i-set anys abans amb En busca del arca perdida, s'introdueix per primera 

vegada un personatge clau en la vida del doctor Jones, el seu fill Mutt. 

 

Per què Mutt i no Martha? Seguint la premissa anterior, perquè els principals involucrats en la 

creació d’aquesta pel·lícula, és a dir, tant el seu director, Steven Spielberg, com el guionista 

que va adaptar el guió original de George Lucas, David Koepp, son homes.  
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Comprovem si es compleix aquesta norma a la mostra objecte d’aquest estudi. A les deu 

pel·lícules, només hi ha treballat dues directores i dues guionistes (un 20% del total), 

concentrades a dues pel·lícules on les dones tenen un protagonisme total (Mamma Mia!) o 

parcial (Crepusculo).  

 

  Dirigida por Guionista Historia 
Indiana Steven Spielberg David Koepp George Lucas 
Hancock Peter Berg Vince Gilligen, Vincent Ngo   

Kung Fu Panda Mark Osborne, John 
Stevenson Jonathan Aibel, Glenn Berger   

Mamma Mia! Phyllida Lloyd Catherine Johnson   

Madagascar 2  Eric Darnell, Tom 
McGrath Etan Cohen   

La momia Rob Cohen Alfred Cough, Miles Millar   

Caballero oscuro Cristopher Nolan Christopher Nolan, Jonathan 
Nolan, David S. Goyer   

WALL-E Andrew Stanton Andrew Stanton, Jim Reardon, 
Pete Docter   

ENPR Mark Herman Mark Herman John Boyne 
Crepusculo Catherine Hardwicke Melissa Rosenberg Stephanie Meyer 
 

Com que la mostra és un número molt petit, comparem aquestes xifres amb les que ens 

proporcionen uns estudis més amplis. Entre les 250 pel·lícules americanes més importants del 

2008 el percentatge de dones que van ocupar tasques de direcció va ser del 9% i el de 

guionistes, del 12% (Lauzen, 2009). Pel que fa les sèries, els percentatges son lleugerament 

més alts en tots els camps considerats. 
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A nivell espanyol no existeix un estudi anual comparable (no oblidem que l’escala de 

producció audiovisual també és molt inferior a la americana) però en el I Encuentro 

Internacional de CIMA, associació de dones cineastes i mitjans audiovisuals, celebrat al 

desembre del 2008, es van mencionar les següents xifres: las directores de cinema no passen 

del 10% del total, i les productores, guionistes i realitzadores no superen el 20% dels 

professionals del sector22.  

 

Per què no hi ha més dones  la indústria audiovisual?  
 

Podem descartar una possible hipòtesi, que es tracta d’un camp que no interessa a les dones: 

el curs 2006-2007 hi havia un 58,6% de dones matriculades a Comunicació Audiovisual a 

Espanya23. 

 

“¿Qué está sucediendo? ¿es que las mujeres jóvenes han perdido el interés? o ¿es que aún 

hoy persisten barreras que dificultan, cuando no impiden, a las mujeres incorporase a la 

profesión?” es preguntava la vicepresidenta Fernandez de la Vega a la mencionada trobada 

de CIMA. “Yo diría, y vosotras lo sabéis bien, que estaríamos más cerca de esta última 

situación que de la primera.” (CIMA, 2008) 

 

Aquestes barreres consisteixen en una sèrie de prejudicis contra les dones, una mena 

d’assumpcions universals perverses que la societat tolera malgrat les denuncies d’analistes, 

directores i productores i guionistes. 

  

Primer prejudici: els estudis no confien que les dones siguin capaces de dirigir pel·lícules 
d’èxit. "Perception is reality, and green –money- is the only color that matters," és l’explicació 

de Lauzen (citada en CNN Money, 2004). "The perception is that women-directed films won't 

appeal to as broad an audience and won't make as much money." Aquesta visió es compartida 

per altres analistes, com Leslie Ann Coles, directora del festival Female Eye Film “Finding 

financing for films is, I think perhaps the biggest obstacle for women filmmakers” (citada en 

CNN Money, 2004).  

 

Poca importància té que aquestes prejudicis ni tinguin cap base sòlida en que basar-se. 

“Overall, when women and men filmmakers have similar budgets for their films, the resulting 

box office grosses are also similar. In otherwords, the sex of filmmakers does not determine 

box office grosses. […] When the size of the budget is held constant, films with female 
 

22 CIMA, 2008 
23 Instituto de la mujer, 2008 

Susana Costa Davia  Pàgina 44  



Per què Harry Potter i no Harriet Potter? Les pellícules i sèries de ficció més vistes a Espanya durant el 2008 en clau de gènere 
 

 
 
protagonists or prominent females in an ensemble cast earn similar box office grosses 

(domestic, international, opening weekend) and DVD sales as films with male protagonists.” Es 

un peix que es mossega la cua: “Because films featuring male protagonists have larger 

budgets, they earn larger box office grosses”. (Lauzen, 2008b).  

 

[L]as directoras […] seguimos rodando películas de presupuestos bajos, con pocas semanas 

de rodaje y con innumerables limitaciones como consecuencia de estos recortes. Si hay algo 

que necesita el cine es tiempo […] Todo este tiempo y estos medios se traducen en 

presupesto del que muchas peliculas dirigidas por mujeres carecen. Y esa falta de 

presupuestos se traduce muchas veces en: a menor inversión, menor riesgo y menos apoyo 

promocional y mediático.” (Chus Gutierrez, citada en Menendez y Fernandez, 2004)  

 

Un apunt: en 81 anys d’oscars no hi cap dona que hi hagi guanyat l’oscar a millor direcció, 

però es que durant tot aquest temps només tres dones han estat nominades, i només una 

vegada cadascuna, és a dir, un insignificant  0,7% del total les nominacions!. 

 

Segon prejudici: les dones només estan interessades en crear i dirigir històries de dones.  

 

Segons Veronica Fernandez (Amecopress, 2007), “existen estereotipos hacia las mujeres 

guionistas que nos colocan en un postura distinta a la de los hombres, por el simple hecho de 

ser mujer [...] como si yo no pudiera escribir bien otro tipo de cosas, como series de acción y 

bélica. A las mujeres no se nos considera capaces de crear otro tipo de historias, lo cual 

genera en nosotras mismas el falso temor de que, por ser mujeres, estamos destinadas solo a 

crear los típicos géneros femeninos”. 

 

Aquest típics gèneres femenins son les pel·lícules de dones, els chick-flics, segons l’argot 

americà. Son un tipus d’històries, comèdies o drames, on les relacions humanes, 

fonamentalment romàntiques, tenen una gran importància. Les productores no posen tant 

obstacles a oferir aquest tipus d’històries a les dones, mentre que son molt més refractaris a 

contractar dones perquè s’ocupin de les històries d’acció, fantàstiques o thrillers.  

 

“I don't think there's a woman who would've wanted to have directed 'Hancock' diu Amy 

Pascal, copresidenta de Sony”. “No one would dream of hiring Nora Ephron or Sofia Coppola 

for the new James Bond movie, but then again, why would they be interested?" es pregunta 

l’executiu de màrqueting Terry Press (citats a The Huffington Post, 2008b).  
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Una altra vegada, trobem infinitat d’exemples que contradiuen aquesta creença absurda. No 

cal ser home per dirigir una pel·lícula d’acció: Kathryn Bigelow ha dirigit Le llamaban Bodhie 

(1991),  Dias extraños (1995) o K-19 (2002). No cal ser dona per crear un “chick-flick”. (El 

creador i el director d’un absolut “chick-flick” com va ser Los Puentes de Madison varen ser 

Robert J. Waller i Clint Eastwood, respectivament).  

 

De fet, malgrat l’evidència que els homes tendeixen a posar homes en el centre de les 

històries que creen, dirigeixen o produeixen, i viceversa, alguns dels personatges femenins 

més interessants del cinema i la televisió, protagonistes absoluts de les històries on 

intervenen, han estat creat per homes (la inoblidable Beatrix Kiddo de Tarantino, la enginyosa 

Veronica Mars de Rob Thomas o la valenta Buffy de Joss Whedon), mentre que, tal com hem 

vist, l’escriptora J.K. Rowling no només no s’ha atrevit a posar una dona en el paper de 

protagonista, sinó que directament ha creat un món que segueix perpetuant l’androcentrisme. 

 

I això ens porta a la tercera assumpció, aquesta no respecte a la producció, sinó lligada als 

conceptes de representació, identitat i consum.  

 

Tercer prejudici: els homes no estan interessats en les històries en les quals dones 
siguin les protagonistes.  

Women are used to seeing the world from the male perspective — after all, that is 

the default perspective, the norm. […] women are used to seeing the world through 

men’s eyes. What choice do they have? But this is not true of men. Men are not 

accustomed to seeing the world through female eyes. For many people, when they 

read a book (particularly a hero type book like Harry Potter), they need to identify 

with the protagonist. While women are able to identify with male characters (since 

we are used to identifying with the male point of view), men have a very difficult 

time identifying with the female point of view. Femaleness is outside of their 

experience. The stories of women — half the human race — are a niche, 

apparently. (Anglofille, 2007) 

En el mateix bloc, però, John el contradiu (2009) “Alien had a strong female lead. So did 

Terminator. Were they chick flicks? Ignored by everyone? Chick flicks get their dismissive 

reputation not because they have female leads, but because they tend to be rather dull and 

boring films with little action or special effects.” 

Encara que sembli contradictori, tots dos tenen una part de raó. Quan jo era adolescent, 

passava moltes hores jugant a jocs de rol amb els meus cosins. En aquesta mena de jocs, 
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cadascú crea i viu a través de un personatge èpic, un avatar. Els meus cosins sempre creaven 

avatars masculins, mentre que jo alternava entre un personatge masculí i un de femení. Els 

homes no tenen necessitat d’identificar-se amb personatges femenins i no estan acostumats a 

fer-ho. A més, tenen més por que les dones a sortir-se dels paràmetres que dicta la 

masculinitat hegemònica. Però això no vol dir que no puguin. D’altra banda, si una pel·lícula és 

bona, com Alien o Kill Bill, ningú dubtarà en anar-la a veure. 

“If Rowling had written Harry as a girl, she may have found a female readership, but boys and 

men would not be reading the books in mass numbers”. (Anglofille). “Yes, Hollywood and 

western society is sexist. But I remain unconvinced by your view that Henrietta Potter wouldn’t 

have worked” (John). A la discussió entre Anglofille i John li manca un aspecte important que 

era no hem considerat. Què tenen en comú Frodo de El Senyor dels Anells, Neo (Matrix), 

Lucke (La guerra de las galaxias), Harry Potter i Indiana Jones? 

L’any 1949 John Campbell va escriure un llibre de referència dintre del mon del guió: L’home 

de les mil cares. Campbell defensava que la majoria d’històries èpiques que s’han escrit tenen 

la mateixa estructura, una sèrie de dotze estats que es donen en totes les narracions 

clàssiques i la majoria de les modernes. El que trobem a les pel·lícules és una repetició dels 

mateix esquema, el “monomite” de Campbell, on l’heroi es un home. 

Això ens porta a una altra constatació: la majoria d’històries son revisions d’històries ja 
existents. L’audiència prefereix les histories que ja coneix que arriscar-se amb histories 
noves.  

Aquesta és en part, la raó de l’èxit de les series. Es el motiu de que les sèries d’èxit es 

prolonguin temporada rere temporada (tant CSI Las Vegas com HC es van estrenar l’any 2000 

i encara estan en antena, segurament encara per molts anys).  

Es el motiu també de que Batman, 70 anys després d’haver estat d’haver nascut com un 

personatge dels còmics, continuï triomfant. S’han fet ja 5 pel·lícules sobre Batman: Batman 

(1989), Batman Returns (1992), Batman Forever (1995), Batman Begins (2005) i El Caballero 

oscuro (2008). Batman: The Cape Crusader està en rodatge i te previst la seva estrena al 

2011. 

WALL-E va guanyar l’oscar a la millor pel·lícula d’animació del 2008. La seva puntuació 

mitjana a IMDB és de 8,624. La puntuació de Madagascar 2 es de 6,9 i no va estar ni tan sols 

nominada per a l’òscar. Paradoxalment, Madagascar 2 va recaptar més diners que WALL-E 

 
24 IMDB, 2009 
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(594 milions de dòlars respecte a 53425). El motiu? Madagascar 2  partia amb el clar avantatge 

de ser la segona part d’una pel·lícula que 3 anys abans havia recaptat, malgrat unes crítiques 

no gaire entusiastes (6,6), una quantitat important de diners: 532 milions.  

 

Un altíssim percentatge de les pel·lícules que es fan son seqüeles, adaptacions o remakes. De 

les deu pel·lícules analitzades, quatre son segones parts i tres, adaptacions (Mamma Mia, de 

la famosíssima obra de teatre del seu nom basada en el grup Abba, ENPR, de la novel·la de 

John Boyd del mateix nom, i Crepusculo, de la igualment famosa novel·la de Stephanie 

Meyer). Només Hancock, Kung Fu Panda i WALL-E eren histories originals.  

 

El fet és que difícilment una pel·lícula que ofereixi una historia completament nova per al públic 

aconseguirà arrossegar grans audiències, excepte si compta amb actors que siguin grans 

estrelles (Hancock va obtenir un pobre 6,6 en la valoració del públic, però el seu actor principal 

Will Smith, estava considerat a principis d’any l’actor més popular, segons una enquesta 

realitzada per Forbes26) o si es una pel·lícula animada. Les pel·lícules de dibuixos, orientades 

clarament als més petits, son invariablement hits en taquilla, i això ho saben molt bé les 

productores (el pressupost de WALL-E va ser de 180 milions de dòlars, només 5 milions 

inferior al de El Caballero oscuro).  

 

En aquest panorama, per posar una dona com a protagonista d’una pel·lícula que no sigui un 

chick-flick, només hi ha dues opcions: fitxar una actriu que sigui un iman de les masses o 

intentar subvertir el sexe del protagonistes de les histories de sempre. Cap de les opcions 

resulta fàcil. Angelina Jolie ha fet que canviessin el títol a la pel-lícula que està rodant 

actualment: Edwin A. Salt ha passat a ser Evelyn A. Salt, ja que inicialment el paper l’havia 

d’interpretar Tom Cruise27. Però quantes dones tenen actualment la força i el poder d’Angelina 

Jolie?  

 

El “pare” d’Star Trek, Gene Roddenberry, va intentar que el comandant de la Enterprise fos 

una dona, però la NBC es va mantenir inflexible i no li va permetre28. L’any 2008 es va 

estrenar una nova seqüela de la saga de James Bond, Quantum of Solace, la que feia la 

numero 22 des de que es va estrenar 007 contra el Dr. No fa 47 anys. L’actor que la va 

protagonitzar, Daniel Craig, ja ho havia fet en la anterior, Casino Royal. Però Craig no ho va 

tenir fàcil. La seva designació com a substitut del actor que havia fet el paper de Bond durant 

 
25 Box Office Mojo, 2009 
26 Citat a Peru21, 2009 
27 USA Today, 2009 
28 Imágenes, 2009 
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les quatre pel·lícules anteriors, Pierce Brosnan, va estar envoltada de polèmica. Els fans 

haguessin preferit altres actors com Jason Statham o Clive Owen29. Què tenien en contra 

d’aquest excel·lent actor?. El gran pecat de Craig era ser ros i tenir les faccions més dures que 

els actors anteriors. Imagineu si algú penses en fer un Bond gai, o un Bond dona? Finalment, 

la decisió de posar a Craig com a protagonista va resultar un èxit, però quants  productors 

decidirien arriscar-se a posar-se els fans, la seva principal clientela, en contra?  

A Internet es poden trobar moltes pàgines dedicades a discutir si es farà Indiana Jones V, però 

en la majoria resulta clar que Shia Labeuf seria el protagonista. El fet d’haver contractat Shia, 

nascut el 1986, no es cap secret: tenir un hereu preparat per agafar el relleu en cas d’una 

hipotètica cinquena entrega de la saga, ja que Harrison Ford s’apropa als 70 i la gent gran 

tampoc encaixa gaire bé en l’estereotip dels herois. Per què Mutt Jones i no Martha Jones? 

Perquè els productors no es volen arriscar a posar una Indiana Jones femenina. 

 
29 Chicago Tribune, 2005 
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5. CONCLUSIONS  
 

Realitat i ficció i s’emmirallen l’una en l’altre en un joc de variables infinites. Alguns 

esdeveniments reals inspiren algunes històries, algunes històries inspiren a algunes persones. 

Les imatges que ens mostren els mitjans de comunicació per fer-nos més lleugeres les nostres 

estones d’oci no son mai innocents. Les decisions que les productores, els creadors o els 

directors prenen respecte a les seves “criatures” configuren una determinada visió del món.  

 

En les pàgines anteriors he repassat les pel·lícules més comercials del 2008 des d’una 

perspectiva de gènere, és a dir, examinant quina era el paper concret que hi jugava la dona en 

el si de la història comparat amb el de l’home. Les meves conclusions son que en el cas de les 

grans superproduccions americanes, la seva manera de reflectir el mon presenta societats on 

les dones poden ser ferotges guerreres com la Tigressa, expertes conductores com la Marion, 

aventureres com la Evelyn, escriptores d’èxit, jutgesses, policies, però on pràcticament sempre 

tenen vetat el protagonisme absolut.  

 

Les sèries més estimades pels espanyols mostren, afortunadament, un perfil diferent. Per 

començar, no tenen un únic protagonista. En conseqüència l’espectador no està obligat a 

identificar-se amb una única figura, sinó que pot repartir les seves simpaties entre diferents 

personatges, dones i homes. En segon lloc hi ha una distribució de sexes més equitativa (una 

representació femenina del 43% respecte al 31% de les pel·lícules). A les sèries, dones i 

homes comparteixen els mateixos espais físics (hospitals, comissaries, botigues, bars, 

laboratoris) i interaccionen entre ells amb total normalitat. Totes les sèries passen el Test de 

Bechdel, el que podria semblar una banalitat sinó fos perquè el 50% de les pel·lícules de la 

mostra no ho fa.  

 

Tampoc ens hem de portar a engany: la majoria de sèries, encara que siguin corals, continuen 

reflectint desigualtats importants: la directora del Hospital on treballa el doctor House pot ser 

una dona, però al seu equip sempre hi ha predomini masculí; El Internado pot presentar un 

47,8% de representació femenina, però els papers de l’Ivan i el Marcos, per exemple, tenen 

més entitat dramàtica, son més “sucosos” que els que seus homòlegs femenins, la Caro i la 

Vicky; a Los hombres de Paco hi ha una proporció de dones més alta del normal, però son ells 

els que acaparen clarament la major quota de pantalla i els que fan les feines més arriscades. 

 

L’espectador mitjà, però, rarament es fixa en aquest tipus de detalls. Etiquetem les pel·lícules i 

sèries com a “oci intranscendent” i ens asseiem davant de la pantalla absorbint acríticament 

els continguts que la indústria audiovisual ens ofereix reaccionant només de manera puntual 
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quan el missatge és tan marcadament sexista i retrògrad com el de Sin tetas no hay paraíso, 

però passem per alt un munt de situacions que ens haurien potser no d’ofendre, sí al menys 

d’inquietar, com el masclisme descarat de films com Hancock y El Caballero oscuro.   

 

Hi ha alguna manera de capgirar aquesta situació? O potser, la pregunta seria: hi ha prou gent 

interessada en capgirar aquesta situació? En el fons aquest assumpte està íntimament 

relacionat amb l’eterna pugna entre dos concepcions. Una part important de la humanitat està 

convençuda que dones i homes son intrínsecament diferents. Per als neosexistes, 

lipovetskians, o partidaris del feminisme de la diferencia, dones i homes tenen interessos 

diferents, per la qual cosa necessariament volen veure històries diferents. Segons aquesta 

concepció, és lògic que siguin dones les que escriguin, dirigeixin i tinguin un paper important 

en una pel·lícula per dones (Mamma Mia!) centrada en un gènere de dones (el musical), 

pel·lícula de la qual gaudirà majoritàriament el públic femení. De la mateixa manera, també 

serà lògic que siguin homes els que adaptin i dirigeixin pel·lícules de superherois com Batman, 

on la l’acció, les armes, l’ús de la violència, característiques atribuïdes tradicionalment a 

l’home, tenen un paper preponderant, pel·lícules on els herois seran inevitablement de sexe 

masculí i on les dones tindran un paper secundari (seran la inspiració de l’heroi, el pretext per 

demostrar el seu valor en enfrontar-se a l’enemic bé per rescatar-les o per venjar la seva 

mort), ja que el destinatari d’aquest tipus d’històries, els que realment gaudiran de la seva 

contemplació, seran els homes. 

 

Aquesta percepció del mon xoca amb la realitat de que sí que hi han homes als quals els hi 

agrada, per exemple, la sèrie Sexo en Nova York o que van gaudir amb Mamma Mia!; també 

ignora tot el conjunt de dones a les quals els hi encanten els films d’acció o de superherois. I 

que passa amb els gèneres que agraden tant a elles com a ells: les pel·lícules d’animació, les 

comèdies, els thrillers, les pel·lícules de por?  

 

Per a una altre part de la humanitat, beuvourians, partidaris del feminisme de la igualtat, no hi 

ha histories de dones ni histories d’homes. Només hi ha histories de persones. El que ha 

passat fins ara és que la meitat de la humanitat ha estat i continua estant eclipsada per l’altra 

meitat, l’hegemonia del mes poderós ha fet que s’aparti la dona de totes les facetes que 

impliquin la creació de les narracions audiovisuals, amb el resultat de que de que es continua 

privilegiant la mirada masculina i és per aquesta raó que és tan difícil trobar encara 

protagonistes femenines o distribucions de personatges equitatives en pel·lícules, per 

exemple, d’animació, les quals son vistes per nenes i nens en igual mesura. 
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Si recordem les dades que oferia en el apartat Exposició dels Resultats, malgrat que en teoria 

ara no hi hauria cap obstacle per que les dones s’incorporin massivament a la direcció, una 

dona que vulgui treballar com a directora es trobarà amb un munt d’obstacles. Primer, no 

deixar-se acoquinar per entrar en un mon tan masculí, segon, el fet de tenir tan pocs models a 

seguir. Suposem que te una extraordinària confiança en ella mateixa i aquests dos aspectes 

no l’intimiden: encara haurà de lluitar contra els prejudicis d’una bona part de la industria que 

no la consideren suficientment capaç, per la qual no es voldrà arriscar contractant-la, que li 

regatejarà el pressupostos o que intentarà encasellar-la en un tipus de cinema que potser no 

és el que ella vol fer. I si encara supera tots aquests obstacles, pot ser que encara s’hagi de 

barallar amb tothom perquè vulgui posar com a protagonista a una dona en una pel·lícula que 

no sigui de terror o romàntica. 

 

Resulta molt més fàcil per tothom, dones i homes, seguir els paràmetres establerts, perpetuar 

l’estatus quo existent. Al capdavall, com ja he explicat, al cinema es pot dir que ja esta tot 

inventat: es més fàcil i segur fer remakes, terceres i vuitenes parts, si cal, d’històries ja 

conegudes, amb els mateixos personatges o el més similars possibles als que el públic ja 

coneix, repetint els mateixos esquemes, les mateixes bromes, les mateixes lluites amb 

l’arxienemic, que arriscar-se  a oferir histories o arquetips nous. 

 

Harry Potter no és tan diferent a Star Wars o Kung Fu Panda. Podem donar-hi moltes voltes al 

fet que J.K. Rowling hagi creat a en Harry i no la Harriet, però en el fons hi ha una cosa clara: 

l’escriptora va decidir que els seus lectors no es prendrien seriosament una història èpica 

d’aquesta magnitud si la que la protagonitzava era una nena, tampoc els trets distintius del 

caràcter d’en Harry (el seu coratge, la seva habilitat com a jugador de quidditch, la seva 

rebel·lia contra les normes dels adults) li devien encaixar en el caràcter d’una nena; per què 

trencar les normes i arriscar-se a perdre lectors sortint-se dels estereotips? Si els homes son 

els que majoritàriament acaparen les posicions de poder, per què posar a una dona com a 

directora de Hogwarts? Es clar que el quidditch és un esport mixt, i algunes de les professores 

son dones. També és ben cert que a la família vampírica de Crepusculo hi ha dones i homes, i 

tots juguen al beisbol: aquestes son algunes de les concessions que escriptores i escriptors 

que defensen el feminisme de la diferencia fan als seus lectors. Però el poderós “dolent” al 

qual l’heroi ha de vèncer sempre es un home (en Voldemort en el cas de Harry Potter, en 

James, en el cas de Crepúsculo). El raonament semblaria ser que una dona no estaria a 

l’alçada, es perdria l’èpica, les dones no han de lluitar.  

 

Tornant a la pregunta de si en el futur es capgirarà aquesta situació, el cert és que cada cop hi 

ha més iniciatives que van en la direcció d’analitzar, denunciar i canviar paràmetres i es 
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multipliquen els estudis com els que realitzen el Instituto de la Mujer o l’agència de notícies 

Amecopress. Algunes mesures que s’han apuntat és crear o incentivar la presència de dones 

en la producció. Alguns fors han proposat la creació del premi a “millor directora” dintre dels 

oscars; de la mateixa manera que ja existeixen els premis a la millor actriu i el millor actor per 

separat. També es podrien subvencionar els films que tinguessin dones com a protagonistes o 

amb una presència numèrica important. Totes aquestes mesures xoquen amb l’opinió dels 

neosexistes de torn, els quals qualifiquen aquestes propostes d’exagerades o innecessàries.  

 

Potser els mateixos estudis s’adonaran que estan cometent una errada insistint en oferir 

pel·lícules pensades per a un determinat gènere i rectificaran paulatinament els seus 

posicionaments. Al capdavall, la pel·lícula més taquillera de tots els temps, Titanic, presentava 

una història universal amb dos protagonistes: una dona i un home. 

 

En la meva opinió, resulta absolutament necessari que es facin més estudis de gènere de la 

indústria cultural, tant sobre cinema com sobre televisió i literatura. Estudis com els que 

realitza anualment la Martha Lauzen als Estats Units, els quals ens ajudin a comprendre quina 

és la imatge global de la dona que ofereix la industria del oci, aquest gran paraigua en el qual 

la majoria de persones els hi agrada refugiar-se diàriament. Uns estudis que s’haurien de 

repetir sistemàtica i periòdicament, de manera que ens ajudessin seguir l’evolució de la 

situació i on s’emmarcaria el present projecte de recerca. 

 

El món en que vivim avança tan ràpidament que, un cop aparegut l’últim llibre de la saga,  

Harry Potter i les relíquies de la Mort, i a l’espera que s’estrenin les tres últimes pel·lícules, al 

juliol del 2009, el novembre del 2010 i el novembre del 2011, el temps de Harry Potter està a 

punt d’esgotar-se. Però d’aquí un temps, no sabem si seran mesos o anys, tornarà a aparèixer 

un nou fenomen cultural de l’abast de Harry Potter. Estarà el món preparat per la Harriet?  
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Annex 1: Promig d’audiència de les sèries més vistes a les cadenes públiques espanyoles durant el 200830 

 
Aida CSI Las Vegas CSI Miami Cuentame STNHP 

Cap. Data emis. Espect. Cap. Data emis. Espect. Cap. Data emis. Espect. Cap. Data emis. Espect. Cap. Data emis. Espect. 
6x3 25/12/2008 3.198.000 7x24 15/09/2008 4.327.000 6x13 15/12/2008 3.618.000 10x17 25/12/2008 4.337.000 2x15 18/12/2008 4.027.000 
6x2 21/12/2008 4.544.000 7x23 09/09/2008 4.070.000 6x12 08/12/2008 4.085.000 10x16 18/12/2008 4.316.000 2x14 11/12/2008 4.626.000 
6x1 14/12/2008 5.064.000 7x22 01/09/2008 4.121.000 6x11 01/12/2008 4.446.000 10x15 11/12/2008 4.351.000 2x13 04/12/2008 4.344.000 
5x26 15/06/2008 6.161.000 7x21 14/07/2008 4.360.000 6x10 24/11/2008 3.281.000 10x14 04/12/2008 4.478.000 2x12 27/11/2008 4.173.000 
5x25 01/06/2008 5.862.000 7x20 07/07/2008 3.838.000 6x9 17/11/2008 4.322.000 10x13 27/11/2008 4.391.000 2x11 20/11/2008 4.237.000 
5x24 25/05/2008 6.396.000 7x19 30/06/2008 4.036.000 6x8 10/11/2008 4.442.000 10x12 20/11/2008 4.155.000 2x10 13/11/2008 4.231.000 
5x23 18/05/2008 5.688.000 7x18 23/06/2008 3.852.000 6x7 03/11/2008 4.709.000 10x11 13/11/2008 4.348.000 2x9 06/11/2008 4.105.000 
5x22 11/05/2008 4.845.000 7x17 16/06/2008 5.008.000 6x6 27/10/2008 4.515.000 10x10 06/11/2008 4.464.000 2x8 30/10/2008 3.887.000 
5x21 04/05/2008 5.355.000 7x16 09/06/2008 4.547.000 6x5 20/10/2008 4.649.000 10x9 30/10/2008 4.428.000 2x7 23/10/2008 4.025.000 
5x20 27/04/2008 5.252.000 7x15 02/06/2008 4.751.000 6x4 13/10/2008 4.390.000 10x8 23/10/2008 4.486.000 2x6 16/10/2008 3.762.000 
5x19 20/04/2008 6.118.000 7x14 26/05/2008 4.678.000 6x3 06/10/2008 4.233.000 10x7 16/10/2008 4.303.000 2x5 09/10/2008 3.948.000 
5x18 13/04/2008 6.034.000 7x13 19/05/2008 3.539.000 6x2 29/09/2008 4.264.000 10x6 09/10/2008 4.289.000 2x4 02/10/2008 3.789.000 
5x17 06/04/2008 5.805.000 7x12 12/05/2008 5.036.000 6x1 22/09/2008 4.183.000 10x5 02/10/2008 4.393.000 2x3 25/09/2008 3.608.000 
5x16 30/03/2008 5.613.000 7x11 05/05/2008 4.652.000 5x23 18/02/2008 5.215.000 10x4 25/09/2008 4.247.000 2x2 18/09/2008 3.783.000 
5x15 23/03/2008 5.136.000 7x10 05/05/2008 5.042.000 5x22 11/02/2008 5.015.000 10x3 18/09/2008 3.908.000 2x1 11/09/2008 3.238.000 
5x14 16/03/2008 5.328.000 7x9 28/04/2008 4.120.000 5x21 04/02/2008 4.753.000 10x2 11/09/2008 3.910.000 1x12 02/04/2008 4.795.000 
5x13 02/03/2008 6.642.000 7x8 21/04/2008 4.957.000 5x20 28/01/2008 4.894.000 10x1 04/09/2008 3.966.000 1x11 26/03/2008 4.127.000 
5x12 24/02/2008 5.673.000 7x7 14/04/2008 5.136.000 5x19 21/01/2008 4.686.000 9x20 14/02/2008 3.712.000 1x10 19/03/2008 3.397.000 
5x11 17/02/2008 6.021.000 7x6 07/04/2008 5.321.000 5x18 14/01/2008 5.075.000 9x19 07/02/2008 3.461.000 1x9 12/03/2008 4.224.000 
5x10 10/02/2008 5.760.000 7x5 31/03/2008 4.797.000 5x17 07/01/2008 4.677.000 9x18 31/01/2008 3.583.000 1x8 05/03/2008 4.277.000 
5x9 03/02/2008 5.675.000 7x4 24/03/2008 4.610.000       9x17 24/01/2008 3.578.000 1x7 20/02/2008 4.226.000 
5x8 27/01/2008 5.778.000 7x3 17/03/2008 4.979.000       9x16 17/01/2008 3.211.000 1x6 13/02/2008 4.139.000 
5x7 20/01/2008 6.282.000 7x2 10/03/2008 3.407.000             1x5 06/02/2008 3.843.000 
5x6 13/01/2008 5.908.000 7x1 03/03/2008 4.979.000             1x4 03/01/2008 3.407.000 
5x5 06/01/2008 4.924.000 6x24 03/03/2008 4.166.000             1x3 23/01/2008 3.915.000 
                        1x2 16/01/2008 3.880.000 
                        1x1 09/01/2008 3.964.000 
Total   5.562.480 Total   4.493.160 Total   4.472.600 Total   4.105.227 Total   3.999.148 
 

                                                 
30 Dades extretes de la web Formula tv 
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CSI NY El internado House HC LHDP 
Cap. Data emis. Espect. Cap. Data emis. Espect. Cap. Data emis. Espect. Cap. Data emis. Espect. Cap. Data emis. Espect. 
4x11 15/12/2008 2.901.000 4x9 17/12/2008 3.752.000 4x16 03/06/2008 3.499.000 16x15 17/12/2008 3.593.000 4x26 01/10/2008 4.058.000 
4x10 01/12/2008 3.614.000 4x8 10/12/2008 3.969.000 4x15 03/06/2008 3.377.000 16x14 10/12/2008 3.790.000 4x25 24/09/2008 2.836.000 
4x9 24/11/2008 4.048.000 4x7 03/12/2008 3.675.000 4x14 27/05/2008 2.969.000 16x13 26/11/2008 3.579.000 4x24 17/09/2008 3.461.000 
4x8 17/11/2008 3.565.000 4x6 26/11/2008 3.933.000 4x13 20/05/2008 3.040.000 16x12 19/11/2008 3.388.000 4x23 08/07/2008 3.505.000 
4x7 10/11/2008 3.615.000 4x5 19/11/2008 3.777.000 4x12 13/05/2008 3.222.000 16x11 12/11/2008 3.548.000 4x22 01/07/2008 2.840.000 
4x6 03/11/2008 4.211.000 4x4 12/11/2008 4.021.000 4x11 06/05/2008 3.233.000 16x10 05/11/2008 3.432.000 4x21 17/06/2008 2.921.000 
4x5 27/10/2008 4.022.000 4x3 05/11/2008 4.191.000 4x10 29/04/2008 3.062.000 16x9 29/10/2008 3.606.000 4x20 10/06/2008 3.251.000 
4x4 20/10/2008 3.887.000 4x2 29/10/2008 3.853.000 4x9 04/03/2008 3.280.000 16x8 22/10/2008 3.532.000 4x19 03/06/2008 3.359.000 
4x3 13/10/2008 3.753.000 4x1 22/10/2008 3.966.000 4x8 26/02/2008 3.117.000 16x7 15/10/2008 3.574.000 4x18 27/05/2008 3.123.000 
4x2 06/10/2008 3.591.000 3x9 25/06/2008 3.944.000 4x7 19/02/2008 3.528.000 16x6 08/10/2008 3.667.000 4x17 20/05/2008 3.015.000 
4x1 29/09/2008 2.935.000 3x8 18/06/2008 3.267.000 4x6 12/02/2008 3.614.000 16x5 01/10/2008 3.433.000 4x16 13/05/2008 3.282.000 
3x24 25/02/2008 3.273.000 3x7 11/06/2008 3.428.000 4x5 05/02/2008 3.482.000 16x4 24/09/2008 3.355.000 4x15 06/05/2008 3.341.000 
3x23 18/02/2008 4.182.000 3x6 04/06/2008 3.196.000 4x4 29/01/2008 3.881.000 16x3 17/09/2008 3.279.000 4x14 22/04/2008 2.817.000 
3x22 11/02/2008 4.152.000 3x5 28/05/2008 3.461.000 4x3 22/01/2008 3.696.000 16x2 10/09/2008 3.211.000 4x13 15/04/2008 3.365.000 
3x21 04/02/2008 3.754.000 3x4 14/05/2008 3.155.000 4x2 15/01/2008 3.438.000 16x1 03/09/2008 3.503.000 4x12 08/04/2008 2.913.000 
3x20 28/01/2008 3.760.000 3x3 07/05/2008 3.310.000 4x1 08/01/2008 2.953.000 15x14 30/07/2008 3.127.000 4x11 01/04/2008 3.438.000 
3x19 21/01/2008 3.463.000 3x2 30/04/2008 3.341.000       15x13 23/07/2008 2.868.000 4x10 25/03/2008 3.507.000 
3x18 14/01/2008 4.179.000 3x1 23/04/2008 3.695.000       15x12 16/07/2008 2.944.000 4x9 11/03/2008 3.309.000 
3x17 07/01/2008 3.968.000 2x8 02/01/2008 4.693.000       15x11 09/07/2008 2.956.000 4x8 26/02/2008 3.468.000 
                  15x10 02/07/2008 2.306.000 4x7 19/02/2008 3.133.000 
                  15x9 25/06/2008 3.358.000 4x6 12/02/2008 3.566.000 
                  15x8 18/06/2008 3.189.000 4x5 05/02/2008 3.611.000 
                  15x7 11/06/2008 3.445.000 4x4 29/01/2008 3.378.000 
                  15x6 04/06/2008 3.228.000 4x3 22/01/1900 3.397.000 
                  15x5 28/05/2008 3.578.000 4x2 15/01/2008 3.316.000 
                  15x4 21/05/2008 2.747.000 4x1 08/01/2008 4.184.000 
                  15x3 14/05/2008 3.868.000       
                  15x2 30/04/2009 3.195.000       
Total   3.730.158 Total   3.717.211 Total   3.336.938 Total   3.332.107 Total   3.322.846 
 

 

 



Annex 2: Càlcul del percentatge de protagonisme femení a les pel-lícules (el-laboració 

pròpia) 

 

 

 

Títol % de protagonisme 
femení 

Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal 0 
Hancock 0 
Kung Fu Panda 0 
Mamma Mia! 100 
Madagascar 2  0 
La momia: la tumba del emperador Dragon 33 
El Caballero Oscuro 0 
WALL-E 0 
El niño con el pijama de rallas 0 
Crepúsculo  50 
Promig  18,3 



Annex 3: Principals personatges que apareixen en les deu pel·lícules i sèries 

analitzades (el-laboració pròpia) 

 
Pel-lícules 
 
Madagascar 2  
 
Dones: Gloria, Nana, Florrie 3 
Homes: Alex, Marty, Melman, Skipper, Rico, Kowalsky, Private (pinguins), rei Julien XIII, Zuba, 
Makunga, Maurice, Mort 12 
 
La momia 
 
Dones: Evelyn, Zi Yuan, Lin 3 
Homes: Rick, l’emperador, Jonathan, Alex, general Yang 5 
 
Indiana 
 
Dones: Marion, Irina 2 
Homes: Indy, mutt, “Ox”, “Mac” 4 
 
Crepúsculo 
 
Dones: Bella, Esme, Alice, Rosalie, Jessica, Angela 6 
Homes: Edward, Charlie, Carlisle, Emmett, Jasper, James, Jacob, Mike, Eric  9 
 
El Caballero oscuro 
 
Dones: Rachel, Anna Ramirez 2 
Homes: Bruce, The Joker, Lau, Maroni, Harvey, comisari Gordon, Alfred, Lucius 8 
  
Kung Fu Panda 
 
Dones: Tigresa, Vibora 2 
Homes: Po, Shifu, Tai Lung, Grulla, Mantis, Mono, Ping, Oogway 8 
 
Mamma Mia! 
 
Dones: Donna, Sophie, Rosie, Tanya 4 
Homes: Sam, Harry, Bill, Sky 4 
 
WALL-E 
 
Dones: EVE, Mary 2 
Homes: WALL-E, capità McCrea, John, Auto, 4 
 
Hancock 
 
Dones: Mary, 1 
Homes: Hancock, Ray, “Red” 3 
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ENPR 
 
Dones: Elsa, Gretel, Maria 3 
Homes: Bruno, Schmuel, Kotler, Liszt, Pavel, Ralf  6 
 

Sèries 
 
Aida 
 
Dones: Aida, Eugenia, Paz, Lorena 4 
Homes: Luisma, Chema, Mauricio, Jonathan, Fidel 5 
 
HC 
 
Dones: Maca, Alicia, Teresa, Sofía, Lola, Vero, Monica, Esther, Claudia 9 
Homes: Javier, Waldo, Rai, Raúl, Héctor, Carlos, Fernando, Gimeno, Boni 9 
 
CSI NY 
 
Dones:, Stella, Lindsay 2 
Homes: Mac, Danny, Adam, Hawkes, Flack 5 
 
CSI Miami 
 
Dones: Calleigh, Alexx, Natalia 3 
Homes: H, Eric, Ryan 3 
 
CSI Las Vegas 
 
Dones: Catherine, Sara, Sofia 3 
Homes: Grissom, Nick, Greg, Jim, Al, Warrick, 6    
 
Cuéntame 
 
Dones: Mercedes, Herminia, María, Paquita, Clara, Pili, Karina 7 
Homes: Antonio, Carlos, Toni, Miguel, don Pablo, Desi, Josete 7 
 
STNHP 
 
Dones: Cata, Jessi, Vane, Cuesta, Fina, Paula, Cris 7 
Homes: Duque, Cortés, Gitano, Torres, Tomas, Martinez, Pertur, Moreno, Balín, Jesus 10 
 
El internado 
 
Dones: Elsa, Maria, Amalia, Paula, Evelyn, Vicky, Carolina, Julia, Jacinta, Irene, Nora 11 
Homes: Héctor, Fermín, Martín, Marcos, Ivan, Roque, Noiret, Lucas, Camilo, Pedro, Mateo, 
Toni 12 
 
LHDP 
 
Dones: Lola, Sara, Rita, Silvia, Pepa, Marina, Allison 7 
Homes: Paco, Lucas, Mariano, Don Lorenzo, Quique, Curtis, Povedilla, Montoya, Aitor, Felix, 
Salazar, Arrieta 12   
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House 
 
Dones: Cameron, Cuddy, “13”,   3 
Homes: House, Wilson, Foreman, Chase, Kutner, Taub 6 
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Annex 4: Percetatge de protagonisme femní en les pel·lícules d’animació mes 
importants dels últims deu anys (el-laboració pròpia) 
 
 

Títol Any Estudi Protagonistes 
% prot. 
femení 

Toy Story 2 1999 Pixar (Disney) Andy, Woody 0
Tarzan 1999 Disney Tarzan 0
Chicken run 2000 Dreamworks Ginger, Rocky 50
Camino al dorado 2000 Dreamworks Tulio, Miguel 0
Dinosaurio 2000 Disney Aladar 0
El emperador y sus locuras 2000 Disney Kuzco, Pachá 0

Monsters, Inc. 2001 Pixar (Disney) 
Sulley, 
Wazowski 0

Shrek 2001 Dreamworks Shrek 0
Atlantis 2001 Disney Milo 0
Spirit: el corcel indomable 2002 Dreamworks Spirit 0
Lilo&Stitch 2002 Disney Lilo, Stitch 50
El planeta del tesoro 2002 Disney Jim 0
Buscando a Nemo 2003 Pixar (Disney) Nemo, Marlin 0
Hermano oso 2003 Disney Kenai 0
Los increíbles 2004 Pixar (Disney) Bob 0
Shrek II 2004 Dreamworks Shrek 0
El espantatiburones 2004 Dreamworks Oscar 0
Madagascar  2005 Dreamworks Alex 0
Wallace y Gromit: la maldición de las verduras 2005 Dreamworks Wallace, Gromit 0
Chicken Little 2005 Disney Little 0
Cars 2006 Pixar (Disney) Rayo McQueen 0
Vecinos invasores 2006 Dreamworks Verne, RJ 0
Ratónpolis 2006 Dreamworks Roddy 0

Happy Feet 2006
Animal Logic 
(Warner) Mumble 0

Ratatouille 2007 Pixar (Disney) Remy 0
Shrek III 2007 Dreamworks Shrek 0
Bee Movie 2007 Dreamworks Barry 0
Locos por el surf 2007 Sony  Cody 0
WALL-E 2008 Pixar (Disney) WALL-E 0
Madagascar 2: Escape de Africa 2008 Dreamworks Alex 0
Kung Fu panda 2008 Dreamworks Po 0
Bolt 2008 Disney Bolt 0
Promig        3
 


	El món en que vivim avança tan ràpidament que, un cop aparegut l’últim llibre de la saga,  Harry Potter i les relíquies de la Mort, i a l’espera que s’estrenin les tres últimes pel·lícules, al juliol del 2009, el novembre del 2010 i el novembre del 2011, el temps de Harry Potter està a punt d’esgotar-se. Però d’aquí un temps, no sabem si seran mesos o anys, tornarà a aparèixer un nou fenomen cultural de l’abast de Harry Potter. Estarà el món preparat per la Harriet? 
	Noticias de ciencia (2006) “Los dibujos animados actuales son menos machistas que los de antes, y para sus protagonistas ya no es tan importante encontrar marido”. Universidad de Granada. [en línia] http://prensa.ugr.es/prensa/investigacion/verNota/prensa.php?nota=3368   [Data de consulta: 30 de desembre de 2008]


