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METODOLOGIA UTILITZADA: DISSENY I REALITZACIÓ DELS TALLERS

Aquesta segona fase de l’estudi consta del disseny, realització i anàlisi de tres tallers 

coeducatius amb la finalitat d’explorar i recollir vivències, significats i posicionaments 

relacionades  amb les  relacions  entre  xics  i  xiques  als  centres  educatius  que  han 

participat. És important ressaltar que aquests tallers i la informació obtinguda a partir 

d’elles han estat dissenyats des d’una perspectiva exploratòria per tal d’extraure unes 

primeres impressions sobre la temàtica abordada. Per tant, cal tindre en compte que la 

confecció de la mostra no busca la representativitat, sinó trobar elements discursius 

significatius que circulen de forma general en els nivells educatius en els quals s’han 

desenvolupat.  Tanmateix,  la  seua  realització  i  anàlisi  sí  que  ens  permet  apuntar 

algunes afirmacions i resultats significatius sobre realitats i vivències que hem observat 

i que podrien conduir a noves reflexions i investigacions sobre el tema. 

També  volem  matisar  que  l’enquesta  va  ser  contestada  per  una  població  que  no 

necessàriament  coincideix  amb  la  població  amb  la  qual  s’ha  treballat  en  la  fase 

qualitativa, però açò no suposa un desajust metodològic perquè sí que coincideix amb 

l’etapa educativa i  edat  de les persones que han participat  als  tallers.  És a dir,  la 

majoria de participants en l’enquesta han sigut població adolescent (en un 58%) amb 

edats compreses entre els 11 i els 16 anys, per això la població escolar participant en 

la fase qualitativa ha sigut intencionadament alumnat dels últims cursos d’Educació 

Primària i alumnat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Els centres participants en els tallers han estat escollits seguint uns criteris on s’ha 

tingut en compte que hi haguera una combinació de centres de dimensió gran, mitjana 

i xicoteta, de zones de costa i zones d’interior, d’entorn rural i entorn urbà, així com de 

titularitat pública i privada. En total han sigut 9 centres ubicats en comarques del sud, 

centrals i del nord. 

Els tres tallers han sigut dissenyats expressament per a aquest treball per l’equip del 

projecte  junt  amb les  col·laboradores  que  han  conduït  els  tallers.  El  primer  l’hem 

anomenat  Vull  ser  (o  no)  com tu i  està configurat  sota l’objectiu  d’extraure  raons, 

motius  i  significats  sobre  identificacions  més  properes  o  més  llunyanes  amb  uns 

models d’imatge i cos normatius i no normatius, tant d’homes, com de dones (per a 

consultar la fitxa descriptiva del taller veure l’annex I). Aquest taller s’ha realitzat en 

quatre centres de primària amb un total de 99 participants d’edats entre 10 i 12 anys. 

La recollida d’informació en aquest taller s’ha fet amb els comentaris que ha expressat 

l’alumnat verbalment de manera grupal i amb material recollit per escrit en relació amb 

valoracions  sobres  unes  fotografies  que  mostraven  diferents  tipus  de  cossos  i 

3



estètiques de diferents persones.

El taller que tracta sobre les relacions de parella l’hem anomenat Amors, desamors i  

altres mals de cap i té com a objectius extraure raons, motius, significats i vivències 

sobre  com es  formen les  relacions  afectivo-sexuals  a  través dels  mites  de  l’amor 

romàntic  en contrast  amb la idea de l’amor  lliure.  També té com a finalitat  tractar 

prejudicis i estereotips de com ha de ser una parella i la representació social que es té 

de les relacions més normatives i  d’altres no normatives, en un sentit  de relacions 

obertes. Explorar, també, si s’exerceix control a través de les xarxes socials (per a 

consultar la fitxa descriptiva del taller veure l’Annex II). Aquest taller s’ha realitzat en 

cinc centres educatius de secundària amb un total de 183 participants. Els instruments 

de  recollida  de  la  informació  en  aquest  taller  han  sigut  el  que  s’ha  expressat 

verbalment en la primera part de conversa grupal i el material escrit sobre les cançons. 

També  s’ha  recollit  un  segon  material  escrit  sobre  les  relacions  sentimentals  en 

relació amb diverses converses de mòbil fictícies entre parelles. 

El taller relacionat amb el sentiment de la por l’hem anomenat El mapa de la por i té 

com a objectius extraure raons, motius, significats i vivències sobre com experimenten 

el sentiment de seguretat o inseguretat i por segons els trajectes que realitzen i els 

llocs que freqüenten al barri o a la localitat on viuen, en moments de dia i de nit, i si  

van sols o acompanyats. Es tracta d’un taller que genera unes mapes on els i les joves 

localitzen  els  seus  trajectes  i  identifiquen  les  percepcions  i  vivències  de  la  por 

associada a assetjaments (per a consultar la fitxa descriptiva del taller veure l’annex 

III). Aquest taller s’ha realitzat en quatre centres de secundària amb un total de 132 

participants. Els instruments de recollida de la informació en aquest taller han sigut uns 

mapes en paper d’un tamany superior a A3 amb el mapa de la localitat i on l’alumnat 

ha localitzat els recorreguts i llocs que freqüenta. També s’han anotat raons de sentir 

seguretat o inseguretat, punts d’agressions i assetjaments i missatges explicatius dels 

motius de la percepció de la seguretat o inseguretat. 

A l’apartat següent presentem una anàlisi de contingut dels materials recollits en els 

tres tallers que, com ja hem dit, però és important remarcar-ho, han sigut realitzats des 

d’una aproximació exploratòria i, per tant, els resultats obtinguts també han de llegir-se 

amb aquesta cautela.

 

2. ANÀLISI DELS RESULTATS DELS TALLERS

En aquest apartat de l’informe detallem el desenvolupament dels tres tallers i l’anàlisi 

dels resultats obtinguts. Recordem que els tallers s’han desenvolupat en un total de 
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quatre centres de Primària i cinc de Secundària.

4.1. TALLER VULL SER (O NO) COM TU 

A través d’aquest taller s’ha realitzat una aproximació a les representacions sobre el 

cos i l’estètica de l’alumnat dels últims cursos de primària. El disseny del taller està 

pensat  per  captar  elements  discursius  bàsics  sobre  els  quals  es  configuren  els 

processos d’identificació i de distanciament. És a dir, hem buscat identificar elements 

del  discurs circulant  a través dels quals es configura allò  que les xiques i  els xics 

consideren normal o, fins i tot, desitjable.

El  taller  es va dur  a terme en quatre centres,  ubicats  a les  províncies d’Alacant  i 

València.  Un dels centres és concertat i  els tres restants són públics.  En total  van 

participar 99 alumnes de 5é i 6é de primària. Es va seleccionar alumnat d’aquests 

cursos de primària perquè es troba a les portes d’un canvi d’etapa qualitativament 

important.  Així  mateix,  dintre  del  cicle  evolutiu,  es  tracta  d’edats  molt  properes  a 

l’entrada en l’adolescència i, en aquest sentit, són edats en les quals la influència del 

grup d’iguals pren molta rellevància i, per extensió, també els missatges que circulen 

tenen influència en aquestes franges d’edat.

Com  ja  s’ha  explicat,  el  taller  va  girar  al  voltant  d’unes  fotografies,  les  quals 

representen distints tipus de cossos i d’imatge estètica. Es van triar 17 fotografies a 

través de les quals es mostren dones i homes que presenten alguna característica que 

està vinculada, de forma no sempre molt evident, amb estereotips de gènere i amb 

representacions sobre el  cos d’homes i dones (per veure les fotografies,  consulteu 

l’Annex I). S’ha prioritzat que en les fotografies apareguen persones molt joves, de 

forma que no siga gran la distància generacional sentida per l’alumnat participant i, 

d’aquesta  forma,  puguen  emergir  els  discursos  d’identificació  o  de  distanciament. 

Entre les figures representades trobem, per exemple: xiques amb el cos molt prim i 

estilitzat,  imatge  que  s’associa  habitualment  amb persones  que  pateixen  trastorns 

alimentaris; homes i dones negres, dones amb figures que no acostumen a aparèixer 

en els missatges publicitaris i que estarien dintre del que popularment se sol identificar 

com a persones amb sobrepès;  rostres amb una identitat  de gènere ambigua,  els 

quals poden ser identificats com homes feminitzats, així com podrien induir a pensar 

que es tracta de dones amb aparença un poc masculina; homes que posen amb el que 
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es consideren formes molt masculinitzades.

Per altra banda, es va decidir incloure també algunes imatges que representen certes 

professions o activitats, per tal de poder captar així els discursos relacionats amb la 

interacció de les representacions sobre el gènere i el cos, per un costat, i  l’estatus 

atribuït  a distintes professions arquetípiques,  tot  i  que es van triar  representacions 

inverses al que acostuma a aparèixer en el llenguatge quotidià: una dona metgessa, 

una dona bombera, un home mestre. Entre aquestes imatges es van afegir algunes 

que representen a esportistes professionals i amateurs. De la mateixa forma com vam 

fer  amb  la  resta  de  fotografies,  també  les  que  representen  esportistes  contenen 

elements  per  contrastar  alguns  estereotips:  en  una  apareix  una  dona  negra, 

corporalment gran, que és portera d’handbol, en altra trobem una xica jove practicant 

skateboard, un xic violinista, una atleta negra i un futbolista també negre.

El fet d’incloure fotografies associades a professions també tenia la finalitat d’explorar 

els discursos que circulen en la projecció que fan els xiquets i les xiquetes sobre el seu 

futur professional, que, tot i que llunyà, poden fer emergir elements relacionats amb el 

cos i la imatge. 

Com ja s’ha explicat, el taller estava dissenyat per afavorir les respostes individuals 

espontànies dels xiquets i xiquetes, i també possibilitar moments d’interacció grupal. 

La pretensió d’aquesta doble dinàmica era captar a través de les respostes individuals 

els  discursos  predominants  circulants  i,  després,  a  través  de  la  interacció  grupal 

intentar contrastar les opinions sobre aquests discursos. Així, el taller va satisfer les 

expectatives, especialment pel que fa a les respostes individuals espontànies.

En  aquest  sentit,  abans  d’exposar  els  resultats,  és  convenient  assenyalar  que els 

mateixos  es  refereixen  a  la  forma  com  xiquetes  i  xiquets  interpreten  (i,  per  tant, 

reconstrueixen) els discursos socials circulant al voltant de les representacions del cos 

i de l’aparença física. Es tracta d’una forma d’anàlisi que s’articula a partir de la posició 

estructural que ocupen les persones que componen la mostra. Açò equival a dir que, al 

contrari  del  que  ocorre  en  les  anàlisis  de  tipus  quantitatiu,  no  es  persegueix  la 

representativitat proporcional o estadística, sinó que el que s’intenta és identificar els 

significants que són construïts i reproduïts socialment per les persones en les seues 

interaccions quotidianes. Per tant, el valor dels resultats està referit al fet que s’ha triat 

un  grup  de  persones  que  comparteixen  una  mateixa  ubicació  social  en  aquestes 

interaccions  (alumnat  de  primària  en  aquest  cas),  el  que  suposa  que  ocupen  un 

determinat espai dintre de l’estructura social. Així, aquests elements del llenguatge ens 

permeten acostar-nos als mapes perceptius i ideològics que els subjectes construeixen 

sobre el seu entorn.
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Per últim, dintre d’aquesta nota sobre el tipus d’anàlisi, en el nostre cas els tallers han 

estat mixtos, amb participació de xics i xiques al mateix temps. Per tant, cal tenir en 

compte que els discursos que captem no estan discriminats en funció de la identitat de 

qui els enuncia, siga xic o xica. Tot i això, són discursos que aborden la percepció que 

es  té  sobre  el  gènere  per  part  de  l’alumnat  dels  últims  cursos  de  primària: 

independentment de la identitat de qui parla, el que és rellevant és aquesta posició 

generacional (determinada per l’edat) i la posició en el conjunt del sistema educatiu 

(determinada pel curs i l’etapa educativa).

4.1.1. La persistència de la “grassofòbia”

Entrant  en els  resultats  dels  tallers,  una de les  qüestions  que destaca és  que en 

aquestes  franges  d’edat  l’aspecte  físic  és  important  i  condiciona  els  mecanismes 

d’identificació.  Tot  i  que la  identificació (com explicarem unes línies més avant)  es 

troba matisada per altres elements, l’aspecte físic està present en les respostes, sovint 

de manera explícita. La forma com s’enuncia aquesta preferència per un determinat 

cànon corporal no sempre té a veure directament amb els cossos en si, sinó que es 

busquen  elements  indirectes,  entre  els  quals  juga  un  paper  central  la  roba  i  la 

indumentària.  Els  xiquets  i  xiquetes  mostren  adhesió  a  imatges  que  representen 

formes estètiques normalitzades o pròximes als gustos predominants i ho manifesten a 

través d’expressions com: “m’agrada aquesta imatge per la seua jaqueta”, “m’agrada 

el suèter que porta”, etc. Aquestes expressions referides a la roba coincideixen amb 

models  que  simbolitzen  alguns  dels  elements  del  que  podríem  anomenar  cànon 

estètic: persones amb figures estilitzades i molt primes.

Aquesta preferència per la representació simbòlica de la primesa, més enllà de la roba, 

enllaça també amb una certa aversió cap als cossos no normatius. Una pauta comuna 

als diferents grups ha estat el distanciament respecte de les imatges amb persones 

que representarien el que s’acostuma a identificar com a “sobrepès”. En concret, la 

imatge d’una xica amb una figura que podríem etiquetar de curvy, ha estat una de les 

imatges amb les quals el distanciament ha estat més clar. Tot i que anava vestida amb 

roba que encaixa dintre de les preferències actuals de les persones més joves, el tipus 

de  cos  que  representava  ha  resultat  un  element  simbòlic  del  qual  han  volgut 

desmarcar-se els xiquets i xiquetes participants amb al·lusions al seu estil de roba: 

“pareix gòtica”, deia per exemple una de les persones participants.

D’altra banda, aquesta identificació amb els cossos normatius també s’expressa per 

les absències dels seus discursos. Allò que no es veu i que no s’assenyala indica, en 
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alguns casos, aspectes de la realitat que s’han normalitzat i que romanen invisibles a 

la mirada. En aquest cas, entre la selecció de fotografies proposades hi havia algunes 

que contenien figures de xiquetes molt primes, fregant, com ja s’ha apuntat, la imatge 

del  cos  d’una  persona  que  pateix  anorèxia.  Aquesta  evident  primesa,  no  apareix 

assenyalada en els discursos. Hi havia, per exemple, una fotografia de dues bessones 

molt  primes que han provocat  identificació  o distanciament  a partir  de la  roba que 

vestien (anaven abillades amb vestits negres curts, amb un estil clàssic); en cap dels 

grups  ha  emergit  un  discurs  connotat  envers  la  seua  forma  física.  Aquesta 

característica dels discursos grupals, junt amb el que hem dit en l’anterior  paràgraf 

sobre el distanciament dels cossos grossos, sembla indicar una presència inequívoca 

de percepcions que s’anomenen grassofòbiques”.  Per  “grossofòbia”  entendríem un 

conjunt de representacions negatives al voltant dels cossos que s’allunyen d’allò que 

es considera normatiu en termes de pes i volum corporal (Piñeyro, 2016). Aquesta 

visió negativa d’allò que és considerat “gros” està molt present en la cultura popular: 

només caldria fer una ullada a les televisions per veure com amb prou feines trobem 

persones  grosses  conduint  programes,  protagonitzant  sèries,  etc.  Aquesta 

invisibilització  d’un  tipus  de  cossos  comporta  la  normalització  del  seu  oposat,  els 

cossos prims. Els xiquets i les xiquetes participants no són aliens a aquest predomini 

d’un cànon estètic prim i ho expressen mitjançant la normalització de les imatges de 

persones extremament primes.

4.1.2. La influència dels missatges de la psicologia positiva

Una altra qüestió que es desprèn dels tallers grupals és la incorporació de discursos 

que provenen de l’àmbit  de la psicologia positiva i,  en general,  dels missatges que 

circulen al voltant de la motivació (els quals són originaris de l’àmbit del management) 

(Ampudia de Haro, 2006). Aquest tipus de discursos prenen forma en les interaccions 

quotidianes a través de missatges que, en el nivell explícit, promouen la motivació, la 

superació i, en general, les actituds “positives”. En els discursos dels xiquets i xiquetes 

participants  és  palesa  la  difusió  i  la  incorporació  d’aquests  discursos  a  través 

d’enunciats  mitjançant  els  quals  declaren  la  necessitat  d’acceptar-se  tal  com són. 

L’enunciat explícit es presenta amb expressions com: “t’has d’agradar a tu mateix”, “no 

t’ha  d’importar  el  que  pensen  els  altres”  i  altres  en  aquesta  línia.  Però  aquests 

discursos emergeixen vinculats  amb imatges de persones amb físics no normatius 

(persones amb identitats de gènere no normativa o ambigua, persones grosses, etc.). 

Quan mostrem aquestes imatges, en els grups apareix una construcció discursiva que 

dóna per fet que aquestes persones no s’accepten com són; aleshores, els xiquets i 
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xiquetes  recorren  a  aquests  missatges  que  estem  comentant  i  es  distancien 

d’aquestes imatges perquè suposen que són persones amb febleses, que tendeixen a 

no acceptar-se: els xics que no volen ser xics, les xiques grosses que intenten semblar 

més primes del que són, etc. S’articula tota una narració al voltant de les imatges per 

tal de justificar el distanciament i la necessitat de la sanció a aquestes persones que 

“no  s’accepten”  com són.  Cal  recordar  que  les  fotografies  no  porten  textos  i  que 

tampoc la dinamitzadora del taller oferia cap informació o relat sobre les imatges. Per 

tant, els xiquets i xiquetes, fan una reconstrucció dels discursos predominants sobre la 

motivació i la psicologia positiva i els fan servir per a mantenir actituds discriminatòries, 

o si més no, crítiques, cap a allò no normatiu. En els discursos dels xiquets i xiquetes, 

la no normativitat, més que per l’aïllament per part del grup majoritari, es construiria a 

partir de la feblesa d’aquelles persones que no s’accepten i acaben així allunyant-se 

de la norma. En definitiva, la reconstrucció dels missatges motivacionals acaba fent-se 

servir  per a justificar les posicions predominants i  responsabilitzar els individus que 

s’aparten de la norma. 

                                            

4.1.3. Discursos políticament correctes  

Entroncant  amb aquesta dimensió  normalitzadora o de creació  de conformitat  dels 

discursos  motivacionals,  altre  aspecte  que  ha  emergit  en  els  tallers  ha  estat  la 

modulació dels discursos que es consideren acceptables en l’àmbit de les interaccions 

formatives. L’alumnat ha fet palés el seu coneixement dels missatges que tenen major 

acceptació, missatges que tracten de mostrar correcció i que estan acordats amb els 

valors socials que gaudeixen de reconeixement institucional. Així, per exemple, hem 

pogut  recollir  expressions  que  assenyalen  la  importància  de  la  igualtat  (“totes  les 

persones som iguals”,  “estic  en contra  de la  discriminació”,  etc.),  expressions  que 

signifiquen en certa forma, que l’alumnat coneix i pot vehicular les seues expressions a 

través d’aquests discursos.

Tanmateix,  aquestes  expressions  de  formalitat  i  conformitat  amb  els  discursos 

institucionalment valorats són contrastades per altres discursos que apunten en una 

direcció oposada. Com si es tractara d'una situació de doble vincle, l’alumnat sembla 

estar confrontat per dues opcions que són contradictòries entre si: per un costat, allò 

que s’espera que diguen (i pensen) i, per altre costat, allò que construeixen a partir de 

les seues preferències, el seu context familiar i social i el seu grup d’iguals.

Aquests discursos crítics amb allò que s’espera d’elles i ells emergeixen davant de les 

imatges que no encaixen en allò que està estandarditzat en relació als cànons estètics 
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o als rols atribuïts a xiques o xics.  Les imatges de persones a les quals  és difícil 

atribuir  una  identitat  de  gènere  (en  la  tria  de  fotografies  hi  havia  tres  fotografies 

d’aquest tipus) provoquen un cert desconcert, el qual deriva en rebuig obert en els 

discursos (veure foto 1).

 

Foto 1: Missatges escrits per l’alumnat respecte a les fotografies observades. El paper groc de 

la dreta mostra la falta d’identificació amb persones que no presenten un model normatiu 

femení o masculí

Com s’ha apuntat més amunt, en alguns casos es recorre als missatges motivacionals 

(la  necessitat  d’acceptar-nos  “com  som”)  per  crear  tota  una  narració  al  voltant 

d’aquestes  imatges;  en  aquestes  narratives,  suposen  que  les  persones  que 

protagonitzen aquestes imatges tenen problemes per acceptar-se i açò provoca que 

actuen desmesuradament, exacerbant trets d’una identitat que no és natural.

Així, aquests discursos prenen de vegades formes molt explícites, especialment quan 

apareix  la  qüestió  de  l’homosexualitat.  En  les  situacions  en  què  l’ambigüitat  és 

interpretada com una expressió  de l’homosexualitat,  les expressions d’una part  de 

l’alumnat  arriben a ser explícitament  molt  dures a l’hora de mostrar  el  seu rebuig. 

Podem trobar expressions com: “no m’agraden els gays”, “no m’agraden els maricons”, 

etc. Tot i que és una forma d’expressió molt puntual, la seua emergència en el context 

grupal  fa  pensar  que  es  tracta  de  percepcions  que  enllacen  amb  missatges  que 

circulen i tenen una certa difusió.

Respecte al distanciament de les posicions ambigües, destaca l’existència de factors 

que  matisen,  reduint-lo,  aquest  distanciament.  Entre  les  imatges  mostrades,  una 
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contenia la imatge d’una persona molt jove que podria ser vista com un xiquet o una 

xiqueta. Aquesta persona mostrava un rostre somrient, amb una expressió certament 

simpàtica.  Es tractava en realitat  d’un xiquet,  amb el  cabell  llarg,  que portava una 

bufanda de color rosa i que formava part d’una campanya publicitària d’una marca de 

roba: vam decidir incloure’l per veure la resposta a partir de l’associació del rosa com 

quelcom més aviat femení. Tot i l’ambigüitat en l’expressió de la identitat de gènere, 

aquesta imatge ha rebut una considerable adhesió per part de l’alumnat. La justificació 

d’aquesta identificació ha estat expressada de diferents formes, les quals coincidien a 

destacar  el  somriure,  que  evoca  felicitat,  la  qual  està  molt  valorada  per  l’alumnat 

participant. Aquesta característica sembla indicar, com hem dit, que és possible trobar 

portes obertes a la negociació dels significats de les identitats no normatives. 

Més enllà de les identitats de gènere, hi ha una certa congruència en el distanciament 

de les imatges que representen el que ells i elles consideren actituds poc “naturals”: 

expressions  molt  marcades  que  consideren  exagerades  (persones  amb  expressió 

adusta, etc.). Aquestes expressions dificulten la identificació de l’alumnat, qüestió que 

pot  indicar  aspectes que dificultarien  l’eficàcia de campanyes de sensibilització:  en 

general,  les  expressions que ells  i  elles  consideren  “forçades”  o  poc “naturals”  no 

tenen ressò i són vistes de forma crítica.

En aquest  sentit,  és important remarcar l’existència d’una mirada crítica cap a una 

fotografia que representava un home amb una expressió molt masculina, la qual es va 

incloure precisament per captar possibles discursos al voltant d’aquesta masculinitat 

que  podríem  anomenar  tradicional  o  hegemònica.  Aquesta  imatge  provoca 

distanciament.  Fins  i  tot  un  comentari  feia  una  condensació  simbòlica,  identificant 

aquesta imatge amb la d’un violador: “sembla massa violador” deia literalment aquest 

comentari.  El  que  ens  pot  estar  apuntant  aquest  posicionament  és  que  sembla 

qüestionar-se aquesta representació de la masculinitat, el que possibilita la construcció 

de noves definicions sobre el que hauria de contenir allò que és masculí. Tanmateix, 

malgrat aquesta identificació, la qual podria estar indicant un posicionament que és 

encara emergent, aquesta imatge rebia adhesions per part, especialment, dels xiquets 

amb  discursos  més  marcats  per  una  visió  de  gènere  que  podríem  anomenar 

predominant.

Les fotografies que representen esports o activitats,  com ara la música,  provoquen 

discursos que tenen a veure amb les preferències i pràctiques de cada persona. Les 

persones  que  segueixen  el  futbol  mostren  preferència  per  aquests  esportistes, 

aquelles persones que tenen vinculació amb la música s’identifiquen amb la fotografia 

d’un  violinista,  etc.  En  aquest  tipus  d’imatges  el  que  resulta  cridaner  és  que  la 
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preferència per un esport pot ajudar a matisar els prejudicis  sobre l’aspecte físic o 

sobre les identitats  sexuals.  Açò ho comprovem, per  exemple,  amb la identificació 

rebuda per una fotografia que mostrava una dona negra, amb un cos prou gran, que 

és portera d’handbol: en els comentaris sobre aquesta dona no té un pes significatiu el 

seu aspecte físic o el fet que no responga fenotípicament al grup ètnic majoritari al 

nostre context.

Foto 2: Missatges recollits al taller respecte a l’associació del físic amb les professions, la falta 

d’identificació amb fotografies no normatives quant a identitat de gènere i missatges 

motivacionals d’acceptació en la línia de la psicologia positiva.

Per últim, en relació a les imatges que representen professions, aquelles que estan 

vinculades  amb  l’ajuda  (metgessa  i  bombera)  tenen  una  clara  presència  en  els 

discursos favorables. Al marge de si es tracta d’homes o dones qui les represente, 

aquest tipus de professions estan ben valorades per la seua dimensió d’ajuda.

4.2. TALLER AMORS, DESAMORS I ALTRES MALDECAPS 

L’objectiu  d’aquest  taller  és  captar  de  manera  exploratòria  l’experiència  en  les 
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relacions afectives que construeix l’alumnat participant. En aquest sentit, el taller es 

conforma per diferents activitats que proven d’actuar com a desencadenants, com a 

provocacions de la conversa al voltant de la vivència de l’amor i les relacions. Com ja 

hem dit anteriorment en l’apartat de metodologia, l’alumnat participant ha sigut dels 

cursos de 3r i 4t de l’ESO. Val a dir, que vam optar per aquest alumnat per tractar-se 

d’edats en què s’inicien en les primeres relacions sentimentals. 

El desenvolupament d’aquest taller es divideix en dues parts: la primera està dedicada 

a  la  recollida  d’informació  (identificacions,  percepcions)  sobre  les  cançons  que 

escolten els i les joves en relació amb la idea de l’amor romàntic; en la segona part del 

taller  es  recull  informació  respecte  a  les  seues  identificacions  amb  una  sèrie  de 

converses fictícies entre persones que mantenen una relació sentimental.  

Els significats al voltant de l’amor i les relacions de parella es construeixen de forma 

complexa  i  desigual.  Tal  com  expliquen  des  de  la  cooperativa  Pandora  Mirabilia 

(2011), les i els joves reben missatges contradictoris al voltant de la relació amb el cos, 

dels afectes, de la sexualitat i les relacions de parella. Aquests significats al voltant de 

l’estima, del desig, del plaer, del respecte, de la fidelitat van conformant una manera 

de viure  les  relacions.  Són aquests  significats  de caràcter  afectiu  (en tant  que es 

construeixen  des  dels  afectes  i  no  només  des  de  l’apropiació  cognitiva)  els  que 

pretenem  explorar  en  el  taller  que  hem  anomenat  Amors,  desamors  i  altres  

maldecaps.

4.2.1. Cançons d’amor i desamor

Una de les maneres d’indagar els significats que sostenen els i les joves és a través 

dels productes culturals que consumeixen, per això, en aquest taller els hem preguntat 

per les cançons amb les quals s’identifiquen en les seues relacions sentimentals (o en 

la  idea  de relació  sentimental  que tenen,  ja  que  una  part  de  l’alumnat  encara  no 

s’havia iniciat en açò). La música és una producció cultural molt present en la vida de 

la joventut i té una capacitat de transmissió de significats important (Filardo Llamas y 

Perales García, 2017).  És important tenir present que la música s’acompanya cada 

cop més d’un suport visual (el videoclip musical) que també pot emprar-se com a una 

potent  ferramenta  coeducativa  (Triviño,  2017)  i  que  és  un  producte  amb  molta 

popularitat en l’actualitat. Tanmateix, per les limitacions d’aquest taller, que com hem 

dit és d’abast exploratori, no hem optat per aprofundir en l’anàlisi dels videoclips que 

acompanyen les lletres de les cançons, però sense dubte estan presents en l’imaginari 

amb el  qual  es relacionen les i  els  joves,  i  quan mencionen una cançó l’associen 
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també al videoclip. És una qüestió que cal tenir present perquè en l’actualitat la música 

no només s’escolta sinó que a més es visualitza i també es comparteix per les xarxes; 

aquesta combinació de text i imatge és molt potent i amb molta capacitat de penetració 

social  (Triviño,  2017).  En  tot  cas,  en  aquest  taller  ens  hem  limitat  a  analitzar  el 

contingut d’allò que ha expressat l’alumnat participant en relació amb les lletres de les 

cançons. 

En aquesta primera part del taller dedicada a les cançons que escolten (i visualitzen) 

es demanava que escrigueren de manera individual i anònima aquelles cançons amb 

les quals identifiquen les seues relacions acompanyant-ho d’alguns fragments de les 

cançons que escoltaven sovint. Aquesta decisió metodològica es basa, com hem dit, 

en  considerar  les  cançons com a potents creadors de significats  al  voltant  de les 

relacions afectives en aquesta població adolescent i jove. Hem obtingut que la major 

part de les cançons a les quals s’ha referit l’alumnat es poden agrupar en tres tipus 

que hem identificat a partir de l’estudi de les lletres d’aquestes.

Un primer grup les conformarien les que anomenem com a cançons romàntiques en 

què es presenta la relació amorosa com una relació perdurable, omnipotent i sempre 

excitant, en què es reprodueixen els mites de l’entrega total per amor. Dins d’aquest 

grup estarien cançons com “Adan y Eva” de Paulo Londra. Els versos que més citen 

d’aquesta cançó són: 

Como Adán y Eva, tengamo' nuestro pecado.

Como do' ladrone', un secreto bien guardado.

Un camino y un destino asegurado

donde esto' fugitivo' se han amado.

En la lletra de la cançó es reprodueixen els mites de l’amor: com a negació de si 

(“despégate de tu amargura [...]  de tu cultura, de tus dudas,  de tu ciencia”);  de la 

parella com a l’element que dóna raó de ser, protecció i salvació (“la noche es fría pero 

conmigo es segura, yo te daré tu debida altura”); de l’amor com a possessió: (“esta 

noche de mi no te escapas”). Cançons en les quals es presenta la relació amorosa 

com una experiència sempre gratificant, sempre bonica, sempre feliç, en la que tot el 

que passa és extraordinari. Un altre exemple escollit  per l’alumnat és “Prometo” de 

Pablo Alborán: 

Prometo que no pasarán los años 

arrancaré del calendario las despedidas grises.
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Una altra cançó escollida per l’alumnat és la de “Vas a quedarte” d’Aitana, que apel·la 

el fet de “quedarte” es “porque te juro que esta vez voy a cuidarte”, en aquest sentit de 

jurament per l’entrega total. 

Altres cançons que han aparegut són “Perfect”  o “Dive” d’Ed Sheeran. Es repeteixen 

també cançons en què es posa de manifest l’amor com a  entrega total basada en una 

relació de dependència en què la pròpia felicitat, fins i tot la pervivència, depèn de la 

parella, com ara “No puedo vivir sin ti” de Los Ronaldos o “Corazón partío” d’ Alejandro 

Sanz, que són cançons de fa més anys però que l’alumnat d’ESO d’ara també coneix.

Han  aparegut  també  cançons  de  grups  de  música  en  valencià,  com  ara  Auxili  o 

Txarango,  de  manera  més  anecdòtica.  Tot  i  que,  no  són  grups  que  tinguen  tant 

seguidors i seguidores com la música més comercial. 

També de manera puntual ha aparegut alguna referència a dones cantants, com és el 

cas de Lola Indigo i la seua cançó “Ya no quiero ná”, que fa referència a una relació 

trencada de tipus tòxic i de la qual vol desprendre’s.  

Un segon grup de cançons són aquelles que hem anomenat  cançons de despit que 

reprodueixen actituds de ressentiment cap a la parella  arran d’un trencament o de 

sentiments  negatius  fruit  d’una  ruptura  que  no  és  acceptada.  Podem  ressenyar 

cançons com “Vuelve” de Beret, amb una frase que citen molt com és:

Vuelve

a decirme lo de siempre

que me quieres pero no puedes tenerme.

En un altre moment d’aquesta mateixa cançó diu explícitament: “Si nunca te duele, no 

te hará feliz”. També del mateix cantant l’alumnat recull la cançó “Lo siento” com a una 

de les cançons més repetides, que en aquest cas parla d’una ruptura no acceptada: 

No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder.

Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer. 

[...] Si vas a quedarte que sea conmigo.

Si vas a correr que sea por el filo

Sé que el futuro no estaba delante

ahora sí me doy cuenta que está contigo

Una altra cançó anotada per l’alumnat és “Que sería” de Anuel  AA y la frase més 
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repetida: “¿Y si no sé caminar, cómo voy a correr?”. En la lletra d’aquesta cançó es 

reprodueix l’amor com a possessió: l’artista es lamenta de que la parella estiga amb 

una alta persona, tal i com podem veure als següents versos: 

Y de noche yo siempre te llamo por la madrugada.

Y me siento como un tonto porque ella no dice nada.

Tú durmiendo acompañada y yo durmiendo con mi almohada.

En altres versos, el cantant entona que “el karma te hizo mal” en relació al fet d’haver 

abandonat la relació. En el vídeo d’aquesta cançó apareixen dones en roba interior 

amb  moviments  d’insinuació  sexual.  Són  lletres  i  imatges  que  configuren 

representacions sobre l’amor, sobre com han de comportar-se i quines conseqüències 

poden esdevenir-se. 

Finalment,  hem  identificat  un  tercer  grup  de  cançons  també  recurrents  en  les 

respostes de l’alumnat que hem anomenat cançons explícites per ser cançons amb un 

marcat contingut explícit on s’utilitza un llenguatge groller, enormement sexualitzat i 

ofensiu cap a les dones. És el cas de “Chulita” de JC Diamante com una de les més 

repetides per l’alumnat participant en aquest taller. També apareix “Amorfoda” de Bad 

Bunny on deixa clar que l’amor fa mal. Les cançons que han dit  que escolten són 

cançons amb un contingut molt dur. Bad Bunny, per exemple, amb la cançó “Diles” 

canta: “Diles que yo me sé tus poses favoritas, que te hablo malo y eso te excita”. 

També una altra cançó que apareix mencionada per l’alumnat es “Me la suda” de Kidd 

Keo amb una frase molt citada que és: “voy a follarme a esa puta, hacer famosa a esa 

puta, voy a hacer que se lo crea, voy a meterla en la tumba”. I del mateix cantant 

també  apareix  mencionada  “Lollypop”  amb  frases  molt  explícites.  Tal  vegada  és 

possible que l’alumnat haja escrit aquestes cançons com a “broma” o “provocació”, o 

sabent que seria motiu d’atenció, però el que és cert és que tenen accés a aquest 

tipus  de  contingut  on  les  dones  són  cosificades  fins  a  extrems terribles,  i  on  les 

relacions estan orientades clarament per una sexualitat no respectuosa. 

Afegim  que  pel  que  fa  a  les  cançons  amb  les  quals  més  identifiquen  les  seues 

relacions, quan contesten a la pregunta en el document que se’ls va facilitar (veure 

l’Annex II), mencionen més cançons que trobaríem sobretot en el primer grup, amb 

menys incidència en el segon i en molt pocs casos en el tercer grup de cançons. 

4.2.2. L’amor a través del WhatsApp

En la segona part del taller, s’han abordat les formes de relació que els i les joves 
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construeixen mitjançant una activitat on es presenten converses amb la xarxa social 

WhatsApp  que  representen  diferents  situacions  de  relacions  de  parella.  Hem 

diferenciat en exemples de converses classificades com a relacions de bon tracte i de 

relacions  on  apareixen  elements  de  violència.  En  aquestes  relacions  s’ha  intentat 

representar els mites de l’amor romàntic (Herrera, 2018; Ferrer Pérez i Bosch Fiol, 

2013). Aquests mites són agrupats en quatre grups (Informe Detecta Andalucia, 2011; 

Díez García, 2018) i  es vincularien a relacions on apareixen elements de violència. 

Passem ara a descriure’ls. 

Un primer grup en què s’emmarquen els mites referits a l'omnipotència de l’amor; fa 

referència  a  la  idea  de  l’amor  perdurable  que està  per  sobre  dels  malestars  que 

puguen generar-se en les parelles, en conseqüència el conflicte es normalitza com 

quelcom inherent a les relacions de parella.  Aquesta normalització del conflicte i  la 

fal·làcia què l’amor ho pot tot porta a justificar i tolerar actituds ofensives i violentes 

d’algun dels membres de la parella. Com que l’amor ho pot tot, es perdona tot. 

Un segon grup de mites el constitueixen aquells que reprodueixen la predestinació de 

l’amor: el mite de la mitja taronja i de la complementarietat que fan pensar que hi ha 

una parella  ideal  per a cadascú.  En aquest  grup planeja la idea de l’existència de 

només un amor vertader per a tota la vida i que el que és ideal, alhora, és estar en 

parella.  Amb  això  es  reforça  la  idea  de  la  perdurabilitat  de  l’amor  i  de  l’estat 

d’enamorament: l’experiència apassionada de l’amor perdura per sempre, les relacions 

sempre són felices i passionals. 

El tercer grup de mites el conformen els que s’agrupen en la idea que l’amor és el més 

important  i  requereix  una entrega  total  per  part  de  les  parelles.  L’amor  seria,  des 

d’aquesta lectura, un procés de despersonalització en què el jo experimenta una fusió 

amb l’altre a qui es concep com a proveïdor de felicitat; es posa l’emparellament en el 

centre de la vida i relega tota la resta, fins i tot, la pròpia intimitat en un sentit  que 

estimar és renunciar a tenir un espai propi perquè aquest espai està ocupat per la 

relació. 

Finalment, el quart grup de mites són els relacionats amb la possessivitat i l’exclusivitat 

on s’emmarquen relacions dominades per la desconfiança,  la gelosia  i  la infidelitat, 

d’una  manera  diferenciada,  és  a  dir,  una  socialització  en  l’amor  i  les  relacions 

sentimentals que es produeix, generalment, de manera diferent entre homes i dones i 

per tant  s’espera d’ells  i  d’elles,  sentiments i  comportaments diferenciats i  a més, 

segons la lògica heteronormativa. 

Per mostrar aquestes relacions en el taller s’han creat converses simulades mitjançant 
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l’aplicació WhatsAppFake que permet crear converses de WhatsApp fictícies (veure 

l’Annex II). Com hem dit, a més de les converses vinculades a relacions on s’hi donen 

elements d’un no bon tracte,  i  que estan associades als quatre grups de mites de 

l’amor romàntic, també s’han afegit converses que representen relacions de bon tracte 

(conversa 1 i conversa 4). La resta intenten representar la normalització del conflicte i 

l'omnipotència de l’amor (2); la predestinació de l’amor (3); l’entrega total per amor (5) i 

l’amor com a possessivitat i exclusivitat (6). Cal dir que en les converses s’han recollit  

diversitat de parelles, així hi ha converses de parelles heterosexuals i converses entre 

parelles homosexuals, però, en canvi, l’alumnat no ha identificat, de manera general, 

tant fàcilment les homosexuals,  i  sovint  les identificaven com a una “una conversa 

d’amigues” o “que són amics”, en canvi en les parelles heterosexuals no tenien cap 

dubte de què es tractava d’una parella sentimental. 

Com hem dit  anteriorment,  els  instruments  de recollida  de la  informació  ha  sigut, 

primerament, la discussió plantejada per la dinamitzadora del taller al voltant de les 

converses de WhatsApp i les percepcions, identificacions i  representacions que els 

generaven. Seguidament, després de la discussió amb tot el grup de classe, se’ls ha 

demanat  contestar  en un document,  primer,  si  havien observat  personalment  o en 

altres  una  situació  semblant  a  la  que  es  presentava;  segon,  si  els  semblava  una 

situació habitual i què en pensaven de la situació; tercer, se’ls convidava a projectar 

quin tipus de relacions afectives desitjarien per a respondre o pensar en la pregunta “i 

jo què vull”. 

Les respostes mostren certa correcció en relació als termes que es treballen, hi ha una 

distància  quan  parlen  del  que creuen o  el  que valoren  a  quan  parlen  de la  seua 

experiència.  En general,  tot  i  que saben identificar  situacions de maltractament,  la 

major part afirma que ha viscut directament o indirecta una situació així. Destaquem 

quatre resultats obtinguts de l’anàlisi de les respostes.  

4.2.2.1 La correcció del discurs i la distància amb l’experiència 

S’aprecia una correcció del discurs i es veu molt clara quan responen a la pregunta 

sobre què volen en les seues relacions: parlen de respecte, llibertat, cura i igualtat. Les 

respostes que donen a les preguntes sobre les converses, en general, indiquen que és 

una població familiaritzada amb els conceptes bàsics de violència contra les dones: 

identifiquen quan una actitud o una reacció és masclista i la critiquen. Per exemple, 

aquest resultat que hem trobat es mostra en aquest fragment recollit:”jo pense que al 

50% de les dones ens passa sobretot hui en dia, però a mi per ara mai m’ha passat, 

aquest exemple és un dels primers símptomes de violència: la humiliació”.  Un altre 
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fragment també ho mostra: “pense que la xica que respon (referint-se a la conversa 

número 2) es comunica d’una manera correcta i amb intent d’una conversa, però en 

canvi Héctor tracta de manipular i fer creure coses com «no eres com les altres»”. 

També una alumna comenta aquesta conversa mostrant autoidentificació: amb frases 

com «no tornarà a passar», «em pose nerviós»... són frases amb les quals em sent 

identificada”. 

En relació amb la conversa que mostra una relació basada en l’entrega total (conversa 

número  5)  també  es  recullen  opinions,  especialment  en  un  sentit  crític,  com  ara: 

“Porque tu pareja haga algo, no tienes que hacerlo tú también. Las 24h del día las 

podéis dividir como queráis y que cada uno haga lo que le apetezca, aunque no sea 

juntos. No hay que ser tan dependiente del otro. Me ha pasado de tener que cancelar 

planes por eso, porque si no mi pareja se enfadaba y me hacía sentir mal”. 

Quant a la conversa que mostra una relació basada en la possessió (conversa número 

6) l’alumnat identifica amb claredat aquesta relació de possessió i veuen els intents de 

manipulació i  xantatge. I,  alhora, amb aquesta assumpció i coneixement de què és 

correcte, parlen de l’experiència com un terreny on no ho viuen tant clarament. En les 

seues relacions afectives allò que consideren correcte ja no pareix estar tant clar i el 

discurs conviu amb l’experiència  de situacions que no són de bon tracte,  com per 

exemple en aquest fragment: “pienso que se puede perdonar, pero si es muy repetitivo 

no” (en referència a la conversa número 2).

Ens hem trobat mostres de naturalització de les situacions mitjançant fragments d’allò 

que ha escrit l’alumnat, com per exemple: “si t’agrada és normal que vulgues arreglar 

les coses”; “és una situació habitual. Pense que quan estàs amb una persona si la vols 

molt, no hi ha cap altra per a tu” “normal, en todas las relaciones hay algun problemilla, 

pero  se intenta  arreglar  y  solucionado.  Si  no se puede se termina.  Pienso  que si 

quieres  a  alguien  luchas  por  el/ella”.  Totes  aquestes  són respostes  referides  a  la 

conversa que reflecteix el mite de la predestinació de l’amor (conversa número 3), que 

reprodueixen el mite de l’omnipotència de l’amor justificant l’actitud de la xica: l’amor 

ho pot tot i que això implica que cal “lluitar” per salvar la relació tot i els problemes que 

es presenten. 

                                                                                                                

4.2.2.2 La freqüència de relacions de “mal tracte”

Percebem, a través de les seues respostes, que quan es troben davant de situacions 

que representen relacions de violència basades en la desconfiança, la possessivitat o 

quan es reprodueixen els mites de l’amor romàntic de l’exclusivitat  i  l'entrega total, 
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assenyalen de manera generalitzada que són situacions habituals. Ací cal diferenciar 

entre  “habitual”  i  “normal”,  on  la  primera  fa  referència  a  situacions  que  es  donen 

freqüentment encara que no són desitjables. Hi ha moltes respostes que davant d’una 

relació que es presenta com a un exemple de mal tracte afirmen que els ha passat, a 

elles en més nombre que a ells, o a amigues -també en més quantitat- i amics. Així ho 

recull aquest fragment, per exemple: “por desgracia me parece algo habitual, pero eso 

de buscar excusas así por la cara para que siga a tu lado aún tratándola mal no me 

gusta. Me ha pasado”. També podem destacar-hi un altre: “A mi no, pero a una amiga 

sí. No me parece correcto que la humille a ella y con todas las que ha estado y yo no 

me creo que se arrepienta de verdad si hace lo mismo” (en relació a la conversa núm 

2). 

Podem afegir  altres exemples que fan referència a la  conversa del  mite de l’amor 

predestinat: “M’ha passat alguna cosa pareguda d’estar molt pillada per algú” o ”M’ha 

passat i  tu pots viure sense ningú, pense que quan estem amb algú no et veus al 

costat d’una altra persona” (en relació a la conversa número 3). 

Quant a la conversa que mostra la relació basada en l’entrega total (conversa número 

5) es recullen també altres expressions: “Me siento identificada. Me ha pasado. No 

tenemos que hacer lo que haga el otro solo para que esté contento. Si quiero hacer 

algo no tengo por qué pedir permiso” (referit a la conversa número 5) i, també, “Los 

celos pueden ser lo habitual en una pareja, pero controlándolos. Vamos a ver, no hay 

que prohibir nada y si te rayas por eso, pues se lo dices, pero no te empiezas a meter 

en la relación con la otra chica y a exigir que te pida perdón. No tiene sentido que 

actúe así. Me ha pasado que me intentaran prohibir el ver a algún amigo o subir a sus 

casas”.  Les  relacions  s’envolten  de  contradiccions,  perquè,  tal  com  diu  Venegas 

(2018),  entre els  adolescents l’amor  es mostra sovint  com una paradoxa entre els 

afectes i  les emocions positives,  però també fa emergir  sentiments i  situacions de 

control, dependència i dominació.

4.2.2.3. La desconfiança en les relacions de “bon tracte”

Junt  amb  la  constatació  que  les  relacions  de  maltractament  són  freqüents  i  es 

naturalitzen trobem certa desconfiança davant la representació de relacions de “bon 

tracte”, en el sentit que posen en dubte aquestes relacions com si foren de ficció (“jo 

no parle així i no m’ha passat”), com si quan lligen una conversa correcta on veuen 

respecte interpretaren que no és habitual en la parella. O altres comentaris com ara 

«és una conversa molt rara» (conversa número 1). 
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L’associació  entre  desconfiança  i  bon  tracte  també  apareix  en  aquests  fragments 

escrits per l’alumnat respecte a l’altra conversa de bon tracte (conversa número 4): 

“M’agrada perquè Joan li dóna llibertat, ja que no és la seua vida, però en canvi l’altra 

persona clava “merda” o bé diu la veritat, això no ho sabem, però no podem creure del 

tot a Joan, pot mentir, espere que no”; “Doncs ell vol disfrutar el temps que estiga amb 

ella i el que dura, dura i prou. Però no la valora suficient, és com si sols estiguera amb 

ella  per  caprici”.  També  en  relació  amb  aquesta  conversa  podem  destacar  altres 

fragments escrits: “No me parece mal. Sí que parece que esté un poco molesto porque 

no queden, pero por lo menos no se deja llevar y no le prohibe nada, que es lo que se 

debería hacer, no prohibir a la otra persona”. En aquest fragment es pot interpretar 

això de “deixar-se portar” com si indicara l’aparició de conductes de control cap a l’altra 

persona. La desconfiança es fa palesa en altres fragments escollits, com: “yo no tengo 

este tipo de conversaciones però creo que tiene miedo a que se enfade por no salir  

con él/ella”; ”es algo habitual y aunque diga que no pasa nada en verdad sí que le 

molesta y después eso se va a ver en su actitud”. Sembla que quan es presenta una 

relació de “bon tracte” hi haja alguna intenció oculta al darrere, com si el respecte no 

fóra  possible,  com  si  quan  algú  ens  tracta  bé  hi  ha  un  intent  de  manipulació  o 

d’ocultació.  

4.2.2.4. Els rols diferenciats en les relacions afectives

En algunes de les respostes es reprodueixen o es constaten els rols tradicionals en 

una socialització diferenciada entre xics i xiques també en el paper i la vivència de les 

relacions afectives (Ferrer Pérez i Bosch Fiol, 2013). Per exemple, aquests fragments 

ho mostren: “Moltes vegades per fer coses que la societat diu que no són adequades 

per  a  les  xiques  ja  les  anomenen “putes”  però  si  fóra  un  xic,  seria  el  més guai” 

(conversa número 4); “Sí, molt similar, és veritat que crec que les xiques s’enamoren 

molt ràpid» «Sí, algo similar. Sí, que ara les xiques s’enamoren molt ràpid, a la par que 

els xics i que no pensen altres alternatives» (conversa número 3); “Hay que dejar a los 

chicos ir con las chicas y viceversa pero si somos inseguras ya que los chicos nos dan 

razones suficientes para pensar en que nos engañan” (conversa número 6).  Tenim 

altres mostres d’aquesta socialització diferenciada, com ara: ”Jo crec que en algunes 

relacions  passarà perquè els  xics  quan estan amb les xiques es  comporten d’una 

manera i quan estan amb els amics es comporten més «machos», volen donar a veure 

que són més poderosos”; una altre exemple: ”Lo hace para sentirse superior [front a 

ella] estando con los amigos o en público”; ”Todos hacen lo mismo”. (conversa número 

2). En aquest tipus de respostes el que es posa de manifest és la diferent manera de 
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viure -d’implicar-se, de participar, de generar expectatives- en les relacions afectives 

de  les  xiques  i  els  xics:  una diferenciació  entre  activitat-passivitat;  entre  patiment-

desentendre’s; diferència de nivells de compromís i d’implicació per a les xiques i els 

xics.  En  les  respostes  obtingudes  en  aquest  taller  elles  apareixen  presentades 

(mitjançant  allò  escrit  per l’alumnat)  com a controladores,  com les que s’enamoren 

més ràpid, com les que pateixen, en canvi ells són presentats com a individus amb 

més  llibertat,  amb menys  implicació  i  amb més  independència  afectiva.  Elles  són 

subjectes passives, ells subjectes actius i reconeixen la penalització que suposa eixir 

d’aquesta normativitat.

4.3. TALLER EL MAPA DE LA POR 

La primera idea que s’ha d’extraure del material arreplegat al taller “El mapa de la por”, 

fet a alumnat de primer de Batxiller de diferents centres valencians, és la diversitat de 

vivències, percepcions i reflexions. Aquesta diversitat es fa palesa no sols pel que fa a 

les diferents característiques de l’alumnat (sexe, edat,  localitat),  sinó que també és 

possible observar que dins dels mateixos grups hi ha una considerable diversitat. Hem 

observat les diferents relacions amb la por, diferents maneres de viure-la i pensar-la i 

diferents maneres de reaccionar davant d’ella. Tampoc és sorprenent que l’entorn i el 

territori, si vivim en una gran ciutat o en una població de menor grandària és important 

i es trasllada a la manera com l’adolescència viu l’espai públic i les sensacions que 

tenen  en  ell.  Així  doncs,  aquesta  complexitat  i  heterogeneïtat  ens  avisa  a  l’equip 

investigador d’aquest projecte del risc d’establir sentències universals. 

4.3.1. La por generitzada

Malgrat  la  diversitat  trobada  entre  l’alumnat,  una  qüestió  que  queda  patent  és  la 

desigual  percepció  de  la  por  entre  xics  i  xiques.  Així  doncs,  en  la  dinàmica  que 

produeix aquest taller hi ha un moment en què els xics de l’aula “perden la paraula”, és 

a dir,  no tenen res a contar  perquè no senten la  por amb la mateixa  freqüència  i 

intensitat que les xiques. Aleshores, hem d’entendre la por en sí mateix com una forma 

d’opressió,  producte  d’una  violència  estructural  i  una  ferramenta  de  control  social 

informal contra les dones,  que limita la mobilitat  de les adolescents i  contribueix  a 

reforçar l’auto-percepció de vulnerabilitat i l’auto-disciplinament. S’ha pogut observar la 

diferencia de respostes de xics i xiques per mostrar punts d’agressió a una ciutat gran.. 

On les xiques localitzen diversos espais d’agressió, els xics únicament en localitzen 

un, a més  afirmen amb un missatge que “En general se puede ir por toda la ciudad sin 

problemas”
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Per  descomptat,  l’afirmació  feta  al  paràgraf  anterior  no  implica  que  els  xics  no 

experimenten la por o l’hagen experimentada o inclús no tinguen motius per a sentir-la. 

Però  la  cosa certa és  que les  xiques participants expressen la  vivència  de l’espai 

públic com més hostil i insegur que els xics. A més a més, ho fan de manera més 

prolongada a la seua vida, més permanent i intensa i té conseqüències emocionals i 

de restricció de la seua llibertat majors que les derivades de les experiències dels xics 

(Garcia, 2011).

Les xiques expressen la seua por com una por potencial als homes, por a què “un 

home puga fer-les alguna cosa”. A la vegada els xics que expliciten la por o tensió 

davant d’un possible risc de ser violentats, dirigeixen aquesta por a altres homes, amb 

trets o característiques que ells identifiquen com les dels seus possibles agressors. A 

més a més, quan s’ha demanat a l’alumnat les raons a la por, l’han identificat amb 

homes de grups marginals  socialment.  En canvi,  cap de les  persones participants 

mencionen una figura femenina com a associació amb la por. Al nostre entendre, el fet 

que un home mai tinga por d’una dona, des del nostre punt de vista, redobla la pròpia 

vulnerabilitat que senten les dones, perquè es perceben indefenses i a ells els atorga 

major sensació de poder i impunitat perquè senten que mai seran violentats per una 

dona.

Podem concloure que la por és unidireccional. Totes i tots temen als homes, però ells 

temen als homes que a més, semblen socialment marginals, mentre que per a elles la 

categoria «home» pot ser en sí problemàtica. 

Aquesta relació unidireccional de la por, està associada a una distribució desigual, tant 

en el sentiment de tenir por, com en la capacitat de donar-la. Aquest tipus de relació i 

d’imaginari col·lectiu reforça la sensació de vulnerabilitat ja no sols per la percepció de 

l’exterior  com a perillós  sinó per saber-se vulnerables.  Així,  la  por no és sols  una 

resposta directa a la violència que es pateix sinó el resultat de la producció social de la 

vulnerabilitat de les dones (Ahmed,2004). 

4.3.2. Geolocalització i temporalitat de la por

La por a l’espai públic ens obliga a reflexionar de la part física d’aquest fenomen. On 

es té por? Com són els llocs? 

L’entorn físic es refereix també a certes relacions socials i altres condicionants i no 

sols en termes de l’entorn urbanitzat específic. Així doncs, com Koskela i Pain (2001) 

van  argumentar,  les  millores  en  els  entorns  construïts  no  poden  tenir  efectes 

significatius sobre la por a la delinqüència. Açò qüestiona, a més a més, la suposició 
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de la planificació urbana com a una forma de posar punt final als temors de les dones 

a  l’espai  públic,  tal  com  apunta  l’alumnat  quan  al  taller  se’ls  qüestiona  per  les 

intervencions per acabar amb aquests malestars a l’espai públic. Així doncs, es parla 

de millorar la il·luminació de les zones i carrers, millores urbanístiques. Però no es 

menciona res de la  transformació de les relacions,  és a dir,  que no s’assenyala o 

s’identifica expressament als homes. Per descomptat, des del punt de vista de l’equip 

de recerca, la planificació urbana pot condicionar les experiències en l’espai públic, 

però les estructures de poder que operen en aquests espais també condicionen les 

vivències de certs col·lectius, en el cas d’aquesta recerca, les xiques adolescents. 

Tant xics com xiques, identifiquen els espais com a perillosos, aquells pocs transitats, 

amagats o amb poca il·luminació. Després d’estudiar les respostes de l’alumnat sobre 

els mapes veiem que els itineraris habituals que marquen xics i xiques no coincideixen 

sempre amb els espais de perill. Així, tot i que ells i elles perceben espais de la ciutat  

com a perillosos són marcats com a espais de trànsit.  

Tots els grups (xics i xiques) identifiquen alguns punts de la ciutat com a especials 

focus de por.  Generalment  espais  compresos en carrers  concrets,  túnels  o  parcs, 

centren aquesta preocupació. En alguns casos són espais de pas per a ells i elles, 

però curiosament altres no ho són. Sembla que hi ha un discurs de socialització de la 

por que es territorialitza basant-se en suposades agressions que han tingut lloc allí i 

pels grups de persones que els freqüenten. 

L’alumnat també va marcar els espais de la ciutat o el seu entorn geogràfic on tenien 

percepció  de seguretat  i  comoditat.  Aquests  espais  coincideixen  amb zones de la 

ciutat  més  properes  a  les  seues  cases,  barris  on  generalment  sol  haver-hi  gent 

transitant o carrers amb bona il·luminació. També s’indiquen estratègies de percebre 

menys por (veure foto 9).
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Foto 9: Missatge sobre un motiu associat a la percepció de seguretat indicat en un mapa 

(“Ir acompanyada suele dar seguridad”)

Una  de  les  altres  evidències  que  van  fer  emergir  els  mapes  fets  per  l’alumnat 

participant és que el “quan” és quasi més important que el “on”. El moment del dia 

determina de forma essencial la llibertat, la seguretat i la comoditat de les persones 

joves,  especialment  de  les  xiques  a  l’espai  públic,  ja  que  un  determinat  espai  de 

confiança de dia, pot convertir-se en un focus de por a la nit. Tal vegada el factor més 

important  és l’obscuritat  i  la nit  en la percepció de la  por.  En tots els  mapes fets, 

indiferentment si  el  grup és mixt  o d’un mateix sexe,  és d’una gran ciutat  o d’una 

localitat mitjana, el moment del dia on l’adolescència sent més intensament la por és la 

nit. Però tampoc hem d’obviar la socialització amb la qual han crescut moltes xiques i 

dones construïda a partir de la idea que la nit és per als xics i els homes, i que les  

xiques que no fan cas a aquesta normativa, han d’atendre’s a les conseqüències. Un 

bon exemple és la culpabilització social de moltes víctimes de violació (Barjola, 2018).

La socialització de gènere limita a les xiques mitjançant la por. La sobreprotecció i tal 

vegada un cert alarmisme general transmet a les xiques des de xiquetes que l’espai 

públic, especialment a partir de certes hores al dia, és perillós, no apte per a elles i on 

han de tenir grans precaucions. 

Una última coordenada que ens ajuda a situar la por entre l’adolescència és, a més a 

més del “on” i el “quan”, el “com” es transita pel carrer. Aquests trajectes poden fer-los 

tant xics com xiques a soles o amb la colla d’amics o amigues o d’alguna persona 

coneguda. Aquests tipus de pràctiques poden ser llegides com a estratègies les quals 

poden canviar enormement la sensació d’inseguretat. Així doncs, als mapes s’explicita 

que l’estratègia d’anar en grup reduïa de manera important la percepció de la por. 

També,  així  expliquen  que  s’acompanyen  unes  a  altres  o  que  s’avisen  quan 

cadascuna arriba a sa casa. En les converses mantingudes després de l’elaboració del 
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mapa, els discursos de les xiques mostren ganes d’expressar aquesta por i explicar 

quines són les seues estratègies de defensa. Així doncs, expliquen que porten “armes” 

per  a  defensar-se  d’una  suposada  agressió  (com  ara,  els  talons  de  les  sabates, 

desodorants, etc.). 

4.3.3. I els xics, tenen por?

Per descomptat, els xics expressen que hi ha situacions que també els fan percebre 

por o risc, però funciona de manera molt diferent de com ho perceben les xiques. Com 

hem vist el subjecte percebut com a perillós és també un home, una figura masculina, 

però, tot i això, sembla haver-hi una por diferenciada entre xics i xiques i s’explicita 

clarament pel tipus de delicte potencial que senten que poden patir. Si en les xiques 

més prompte que tard ix el temor a un assetjament sexual, abús o violació, els xics 

temen a un atracament o una possible agressió física. 

També la  gestió  de la  por  és  diferent  entre  xics  i  xiques.  Mentre  elles,  com hem 

comentat abans, mostren ganes d’expressar els seus sentiments i  de parlar-ho, els 

xics que fan un pas endavant i expressen la por viscuda, ocasionalment han d’afrontar 

la frivolitat i, fins i tot, la burla per part de la resta del grup.

                                                                                                      

4.3.4. Espais de festa i oci

A l’estudi hem trobat grans diferències entre l’oci de l’adolescència de les grans ciutats 

i el de ciutats més xicotetes. La joventut de les grans ciutats es reuneixen als centres 

comercials, són espais sentits com a segurs. Tanmateix, a ciutats mitjanes l’alumnat ix 

de festa a discoteques i pubs.  

En espais d’oci nocturn els tipus d’agressions i els malestars que experimenten les 

xiques és molt diferent a altres llocs públics, però, a més a més, té un efecte diferent. 

L’assetjament verbal o el “baboseo” (expressat amb aquests termes per les alumnes 

durant les dinàmiques) produeix reaccions i alts nivells de malestar entre les xiques 

però no hi ha una identificació directa amb la por. 

L’Observatorio  Noctámbul@s  en  el  seu  informe  anual  2016-17  assegurava  que 

existeix  una  predisposició  social,  amb  l’excusa  del  “ligoteo”,  a  reconèixer  certes 

conductes, tant d’assetjament verbal com físic, inherents a l’espai festiu i d’oci. Però 

açò  s’agreuja  per  una  manca  de  percepció  d’allò  que  és  una  agressió.  En  altres 

paraules, certes violències en aparença subtils (però que no ho són, sinó que hem 

estat educats  o educades per a mirar-les així) queden inadvertides i dificulten que les 
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dones  que  les  pateixen  no  se  senten  legitimades  per  a  denunciar-les  al  ser 

considerades part de la “normalitat” festiva (Noctambul@s, 2017).

Fins ací, l’anàlisi dels tres tallers que, com es pot apreciar de la lectura, apunten unes 

relacions entre dones i homes amb jerarquies i asimetries, tant a l’espai escolar, com a 

l’espai públic, entre les quals emergeixen discursos socials establerts en referència a 

la  construcció  de  les  primeres  relacions  amoroses,  sobre  els  processos  de 

subjectivació, d’identitat i acceptació del cos i de la pròpia imatge amb l’adequació o no 

als cànons estètics i respecte a les vivències de la por. Tot i l’aproximació exploratòria 

d’aquest  treball,  assenyalarem, al  següent apartat,  algunes propostes d’actuació en 

tota aquesta problemàtica social i educativa.  
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CLOENDA

Tal  com  hem  remarcat  al  llarg  d’aquest  informe,  es  tracta  d’un  estudi  de  tipus 

exploratori  per  la  qual  cosa  els  resultats  han  de  ser  considerats  des  d’aquesta 

perspectiva. Tanmateix, la informació obtinguda ha sigut molt rica i es poden apuntar 

algunes  línies  d’actuació  per  seguir  coneixent  més  i  de  manera  més  aprofundida 

aquestes realitats i problemàtiques que afecten la població preadolescent, adolescent i 

juvenil  dels  nostres  centres  educatius.  Apuntarem  algunes  possibles  actuacions 

relacionades  amb tres eixos:  el  de la  sensibilització,  la  formació i  l’observació  i  el 

seguiment  en  un  sentit  de  seguir  estudiant  i  analitzant  aquesta  temàtica. 

(S’arrepleguen en l’informe).
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ANNEXOS

Annex I. Fotografies del taller Vull ser (o no) com tu
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 Annex II. Qüestionari del taller Amors, desamors i altres mals de cap
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Annex III. Converses fictícies de WhatsApp del taller Amors, desamors i altres mals de 

cap
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Annex IV. Fotografies del taller El mapa de la por 
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Annex 5. Fotografies del desenvolupament dels tallers  
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