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INTRODUCCIÓ 

El número 27 de la revista Feminismo/s centra la seua atenció en l’àmbit de la 

comunicació i les relacions de gènere, en les seues pràctiques, estructures, discur-

sos i el seu consum. 

Atesa la persistència de prejudicis i estereotips negatius sobre els rols de les 

dones en la societat, la I Conferència Mundial sobre les Dones de les Nacions Uni-

des (Mèxic, 1975) situa en l’agenda internacional el potencial dels mitjans de co-

municació de masses com a vehicles per al canvi social. 

La importància dels mitjans de comunicació per a la igualtat entre dones i ho-

mes adquireix reconeixement ple en la IV Conferència Mundial sobre la Dona de 

les Nacions Unides, celebrada el 1995, amb l’adopció de la Plataforma d’Acció de 

Pequín, dirigida a eliminar els entrebancs a la participació de la dona en totes les 

esferes de la vida pública i privada. Aquest document estableix un seguit 

d’objectius estratègics i mesures a adoptar en dotze esferes d’especial preocupació 

per a l’avançament de la dona. En l’àrea estratègica dedicada als mitjans de comu-

nicació es proposen dos objectius estratègics que tenen un interès especial per a 

aquest monogràfic: (1) augmentar l’accés de la dona a l’adopció de decisions en els 

mitjans de difusió i (2) fomentar una imatge de la dona equilibrada i no estereoti-

pada en els mitjans de comunicació. 

En el nostre país, el reconeixement de la igualtat formal davant la llei ha resul-

tat insuficient per a la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes. En 

aquest sentit, l’article 14 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de novembre, de mesu-

res de protecció integral contra la violència de gènere, estableix que «els mitjans de 

comunicació fomentaran la protecció i salvaguarda de la igualtat entre home i do-
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na, i evitaran tota discriminació entre ells». 

En aquesta línia, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efec-

tiva de dones i homes, disposa que els mitjans de comunicació social de titularitat 

pública han de «vetlar per la transmissió d’una imatge igualitària, plural i no este-

reotipada de dones i homes en la societat» (article 36), així com l’imperatiu de 

«respectar la igualtat entre dones i homes per a evitar qualsevol forma de discrimi-

nació», en el cas dels mitjans de titularitat privada (article 39). 

Tenint en compte, doncs, el rol que exerceixen els mitjans de comunicació com 

a vehicles per a la igualtat entre dones i homes, els cinc primers articles d’aquest 

monogràfic dedicat a relacions de gènere i comunicació comparteixen una temàtica 

comuna: la representació de la dona en el discurs fílmic de ficció i no ficció. 

En «Estereotipos femeninos en la evolución del género bélico. El nuevo rol 

de la “mujer soldado” en la Guerra de Irak», Aurora Oliva i Alfonso Méndiz 

fan un recorregut pels diversos estereotips utilitzats en el cinema bèl·lic per a re-

presentar el paper de la dona en les diverses conflagracions. Així, en la I Guerra 

Mundial, la dona hi apareix com a «madonna», en la II Guerra Mundial, la dona 

pateix les conseqüències del retorn del veterà, i en la guerra del Vietnam, les dones 

descobreixen l’absurditat de la guerra. Assistim a un canvi en el rol de la dona en la 

guerra de l’Iraq: per primera vegada, les dones adquireixen protagonisme com a 

soldats. Així, l’estructura narrativa dels films Home of the Brave, A Marine Story, 

Riturn i The Lucky Ones enfronta la dona, en la seua condició de veterana, al retorn 

a la llar. No obstant això, a diferència de les pel·lícules que mostren la tornada de 

l’home a la llar i la seua difícil reinserció social, per a les dones veteranes, la con-

dició de mares en garanteix la recuperació personal. Al nou rol de la dona soldat 

l’acompanya el nou rol de l’home que es fa càrrec de la llar i espera el retorn de la 

dona del front. 
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La representació de la dona com a ésser humà individual no subordinat al paper 

d’esposa o mare s’aborda en «La construcción de la niña y la adolescente en el 

cine de Céline Sciamma». Amanda Briones examina la figura de la dona en la 

trilogia de Céline Sciamma, cineasta francesa que centra el seu interès en el desco-

briment de la identitat personal i sexual de les dones durant la joventut. Els tres 

films de Sciamma Lirios de agua (Naissance des pieuvres, 2007), Tomboy (2011) i 

Girlhood (Bande de filles, 2014) superen el test de Bechdel. Les protagonistes de 

Lirios de agua són tres adolescents, amb noms propis, i que es comuniquen entre 

elles. Algunes de les seues converses tenen a veure amb xics, però la seua autèntica 

preocupació està relacionada amb el descobriment del sexe. Els xics formen part de 

la pubertat de les dones, però no constitueixen la part central. En Tomboy es traça 

un retrat de la transsexualitat infantil en el qual Sciamma reflecteix la falta de nor-

malització que existeix entorn d’aquesta qüestió. Hi ha protagonistes femenines 

que mantenen una conversa no centrada de manera exclusiva en els homes. Final-

ment, en Girlhood, Sciamma explora la recerca de la identitat en l’adolescència. La 

protagonista del film no vol limitar la seua vida al matrimoni, a tenir descendència 

i a transformar-se en una dona «decent». La seua veritable aspiració és poder valer-

se per ella mateixa, encaixar i sentir que pertany a alguna cosa. 

En «La perspectiva Crane. La crisis de identidad femenina en “Psicosis” 

(A. Hitchcock, 1960)», Laura Antón afronta la construcció cultural d’un model 

femení discordant amb el que s’esperava de la dona nord-americana al comença-

ment de la dècada dels seixanta. En Psicosi es contraposen dos models de dona 

personificats en les germanes Crane. En primer lloc, el personatge de Marion Cra-

ne actua com femme fatale amb destinació tràgica: Marion treballa com a secretària 

en una immobiliària. No pot casar-se amb l’home al qual estima i actua al marge de 

la norma social amb la seua fugida després del robatori de quaranta mil dòlars al 
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seu cap. En el seu camí decideix allotjar-se en el Motel Bates, on és assassinada. 

Per la seua banda, Lilian Crane representa el rol de la dona investigadora (rol ca-

racterístic de l’home en el film noir) que després de la desaparició del detectiu que 

investiga la mort de la seua germana, decideix prendre la iniciativa i visitar el Mo-

tel Bates. 

La lluita de les dones sud-asiàtiques contra la desigualtat racial i de gènere al 

Regne Unit, Estats Units i el subcontinent sud-asiàtic constitueix el centre 

d’atenció de l’article de Jorge Diego. En «Arranged marriages and interracial 

love relationships in women’s cinema of the South Asian diaspora» l’autor 

analitza els nous models femenins que desafien els rols imposats socialment i cul-

turalment sobre la seua participació en els matrimonis concertats i les relaciones 

sentimentals interracials en la filmografia de Gurinder Chadha i Mira Nair. En 

Mississippi Masala (1991), Monsoon wedding (2001) i The Namesake (2006), Nair 

ofereix una visió dels matrimonis concertats que, lluny de victimitzar la dona, re-

presenta una tradició en la qual la dona és propietària del seu propi destí. El cinema 

de Chadha i Nair mostra unes relacions interracials que apoderen la dona i les se-

ues possibilitats en un context de mestissatge cultural en Mississippi Masala (1991) 

de Nair i en Bhaji on the beach (1993) de Chadha. 

Des d’un punt de vista no ficcional, la dona és objecte d’estudi en «De Miss 

Italia a la gran pantalla: mujer y espectáctulo en los noticiarios cinematográ-

ficos de la postguerra italiana». Carlota Coronado fa una anàlisi de contingut dels 

noticiaris cinematogràfics Nuova Luce, Settimana Incom i Mondo Libero per a 

examinar la imatge de la dona italiana en les notícies sobre concursos de bellesa, 

cinema i teatre. La reïficació de la dona és la nota característica del model de dona 

projectat en les informacions cinematogràfiques després de la II Guerra Mundial i 

fins a l’arribada de la televisió. En aquest sentit, és il·lustrativa la cita d’un dels 
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noticiaris: «No, no mire el periòdic», diu el narrador a una candidata a Miss Itàlia, 

«deixe’s mirar» (Settimana Incom 00965-03/07/1953). 

El sisè article centra l’interès en un mitjà informatiu diferent (la premsa) i en 

un col·lectiu específic (les dones grans). En «Discursos sobre los roles sociales de 

las mujeres mayores en la prensa», María Jesús Korkostegui, Ana Isabel Recalde 

i Begoña Sanz examinen la presència mediàtica de les dones grans en una mostra 

d’informacions i entrevistes publicades en El Mundo, El Diario Vasco i en els seus 

suplements amb la finalitat de conèixer a través de quines persones i temes es re-

presenta la realitat de les dones grans i observar si aquesta presència mediàtica 

reflecteix estereotips negatius. Els resultats obtinguts constaten que la imatge social 

en positiu de les persones grans se cenyeix, principalment, al discurs mediàtic so-

bre la participació de les dones en l’esfera pública. 

En la mateixa línia, el setè article focalitza la seua atenció en la representació 

d’homes i dones en la premsa. En «Mujeres y hombres en la prensa española: la 

interpretación periodística de la realidad», María del Mar Soria fa una anàlisi de 

contingut de les notícies, reportatges i entrevistes publicades en El Mundo i El País 

per a constatar, entre altres evidències, que la major part de les informacions estan 

protagonitzades per homes i, per tant, es produeix una infrarepresentació de les 

dones especialment greu en l’arena política. 

El vuitè article trasllada el centre d’estudi al mitjà de comunicació de més au-

diència, la televisió, i al rol específic de la dona esportista. En «La presencia de la 

mujer deportista en la televisión», Lilyan Vega i María Alejandra Ávalos obser-

ven la representació de la dona esportista en els telenotícies de més audiència. 

D’acord amb els resultats obtinguts en altres contextos i en altres mitjans, en les 

tres cadenes de televisió analitzades (una pública i dues privades), la difusió de 

l’esport femení és inferior al masculí, tant pel que fa al nombre de notícies com al 



Feminismo/s 27  
Comunicación y relaciones de género: prácticas, estructuras, discursos y consumo 

temps d’emissió. 

En un altre àmbit, aquest monogràfic dedica dos articles a la violència de gène-

re des de l’òptica de la comunicació. En el cas del novè article, «Cibiractivismo 

contra la violencia de género: fetichismo tecnológico e interactividad», Sonia 

Nuñez, Diana Fernández i Palma Peña parteixen de la tesi de Jodi Dean sobre «fe-

titxisme tecnològic» per a determinar si els missatges que circulen en les principals 

pàgines de comunitats virtuals feministes a Espanya tenen un caràcter merament 

informatiu que ens permetria parlar d’una «fantasia» de la participació més que 

d’un activisme en línia o si, per contra, es tracta d’eines mobilitzadores capaces 

d’impulsar transformacions socials. Al mateix temps, les autores analitzen si les 

cibercomunitats examinades promouen la ciberparticipació entre els seus seguidors 

o bé si es tracta de comunitats emissores de comunicació de caràcter unidireccio-

nal. 

En desè lloc, les limitacions del discurs hegemònic en televisió sobre la violèn-

cia de gènere és objecte d’estudi en «Culpabilización de les víctimes i reconoci-

miento: límites del discurso mediático sobre la violencia de género». Tenint en 

compte el paper mediador dels i les periodistes entre la realitat de la violència de 

gènere i la percepció social que se’n té, Emma Gómez indaga en els seus esquemes 

de percepció, apreciació i acció en la pràctica professional del periodisme com a 

eina capaç de contribuir al canvi social. Entre altres observacions, l’autora constata 

que la introducció de la violència en l’esfera pública n’ha ocasionat la simplificació 

com a realitat social i com a constructe conceptual. 

En els tres últims articles d’aquest monogràfic traslladem el focus d’atenció a 

l’àmbit empresarial per a analitzar, en primer lloc, el rol de la Web 2.0 com a eina 

d’apoderament per a la dona emprenedora a Andalusia; en segon lloc, la implanta-

ció de polítiques d’igualtat i flexibilitat en el sector de la publicitat i els mitjans de 
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comunicació, i, en tercer lloc, els estudis sobre l’estructura laboral del sector de les 

relacions públiques i la comunicació corporativa amb perspectiva de gènere. 

Així, en l’article onzè s’aborda la utilització de les noves tecnologies de la in-

formació com a eines per a l’apoderament de la dona emprenedora. En «La Web 

2.0 herramienta de empoderamiento de las empresarias pymes. Un estudi de 

cas en el contexto andaluz», Rosario Rodríguez-Díaz i María José González-Río 

identifiquen el grau d’implantació, usos i motivacions en la utilització de les noves 

xarxes de comunicació en pimes i microempreses dirigides per dones a Andalusia. 

La utilització de les polítiques d’igualtat en les empreses de publicitat i mitjans 

de comunicació s’analitza en «Estrés laboral femenino y políticas de igualdad y 

flexibilidad en España». Consuelo León observa que l’absència de programes 

d’igualtat i conciliació en aquest sector professional (fortament feminitzat i precari 

en les seues condicions laborals) provoca un augment de l’absentisme laboral que, 

juntament amb la dificultat de trobar empleats clau, constitueixen els problemes 

més rellevants del teixit empresarial en publicitat i mitjans de comunicació. 

Per a concloure, en «Estudio bibliométrico del sector profesional de las re-

laciones públicas y la comunicación corporativa con perspectiva de género en 

las revistas indexadas en Web of Science Core Collection, Scopus y Proquest 

Central (1992-2014)» centrem la mirada en l’anàlisi de la literatura acadèmica que 

estudia els professionals de la comunicació corporativa i les relacions públiques 

amb una perspectiva de gènere. En una producció científica caracteritzada per la 

feminització dels escrits, Susana Miquel-Segarra, Marián Navarro-Beltrá i Marta 

Martín-Llaguno constaten que en la majoria dels textos es conclou que hi ha algun 

tipus de discriminació (com l’accés als llocs de poder) en les estructures i proces-

sos d’aquest sector. 

Tanquem el monogràfic amb una recensió de María Medina-Vicent sobre 
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l’obra Mujeres, hombres, poder. subjectividades en conflicto, un volum editat per 

Almudena Hernando i amb contribucions d’investigadores de referència en l’àmbit 

dels estudis de gènere i ficció com Pilar Aguilar i Fátima Arranz. 

Esperem que l’exemplar que el lector/la lectora té a les mans contribuïsca a in-

crementar el coneixement científic sobre gènere i comunicació i servisca per a 

esperonar el plantejament de propostes d’actuació que milloren la situació de les 

dones en els discursos mediàtics i en l’àmbit professional de la comunicació. 
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