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PRESENTACIÓ
Què és la perspectiva de gènere i quina rellevància té en la docència dels pro-
grames de grau i de postgrau? Aplicada a l’àmbit universitari, la perspectiva de 
gènere o gender mainstreaming és una política integral per promoure la igualtat 
de gènere i la diversitat en la recerca, la docència i la gestió de les universitats, 
tots ells àmbits afectats per diferents biaixos de gènere. Com a estratègia trans-
versal, implica que totes les polítiques tinguen en compte les característiques, 
necessitats i interessos tant de les dones com dels homes, tot distingint els as-
pectes biològics (sexe) de les representacions socials (normes, rols, estereotips) 
que es construeixen culturalment i històricament de la feminitat i la masculinitat 
(gènere) a partir de la diferència sexual. 

La Xarxa Vives d’Universitats (XVU) promou la cohesió de la comunitat università-
ria i reforça la projecció i l’impacte de la universitat en la societat impulsant la de-
finició d’estratègies comunes, especialment en l’àmbit d’acció de la perspectiva 
de gènere. És oportú recordar que les polítiques que no tenen en compte aquests 
rols diferents i necessitats diverses i, per tant, són cegues al gènere, no ajuden a 
transformar l’estructura desigual de les relacions de gènere. Això també és apli-
cable a la docència universitària, a través de la qual oferim a l’alumnat una sèrie 
de coneixements per entendre el món i intervenir-hi en el futur des de l’exercici 
professional, proporcionem fonts de referència i autoritat acadèmica i busquem 
fomentar l’esperit crític. 

Una transferència de coneixement a les aules sensible al sexe i al gènere compor-
ta diferents beneficis, tant per al professorat com per a l’alumnat. D’una banda, 
en aprofundir en la comprensió de les necessitats i comportaments del conjunt 
de la població s’eviten les interpretacions parcials o esbiaixades, tant a nivell te-
òric com empíric, que es produeixen quan es parteix de l’home com a referent 
universal o no es té en compte la diversitat del subjecte dones i del subjecte ho-
mes. D’aquesta manera, incorporar la perspectiva de gènere millora la qualitat 
docent i la rellevància social dels coneixements, les tecnologies i les innovacions 
(re)produïdes. 

D’altra banda, proporcionar a l’alumnat noves eines per identificar els estereo-
tips, normes i rols socials de gènere contribueix a desenvolupar el seu esperit 
crític i a adquirir competències que li permeten evitar la ceguesa al gènere en la 
seua pràctica professional futura. Així mateix, la perspectiva de gènere permet al 
professorat prestar atenció a les dinàmiques de gènere que tenen lloc en l’entorn 
d’aprenentatge i adoptar mesures que asseguren que s’atén a la diversitat d’es-
tudiants.
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El document que teniu a les mans és fruit del pla de treball bianual 2016-2017 
del Grup de Treball en Igualtat de Gènere de la XVU, centrat en la perspectiva de 
gènere en la docència i la recerca universitàries. En una primera fase, l’informe 
La perspectiva de gènere en docència i recerca a les universitats de la Xarxa Vives: 
Situació actual i reptes de futur (2017), coordinat per Tània Verge Mestre (Univer-
sitat Pompeu Fabra) i Teresa Cabruja Ubach (Universitat de Girona), va constatar 
que la incorporació efectiva de la perspectiva de gènere en la docència univer-
sitària seguia sent un repte pendent, malgrat el marc normatiu vigent a nivell 
europeu, estatal i dels territoris de la XVU. 

Un dels principals reptes identificats en aquest informe per superar la manca de 
sensibilitat al gènere dels currículums dels programes de grau i de postgrau era 
la necessitat de formar al professorat en aquesta competència. En aquesta línia, 
s’apuntava la necessitat de comptar amb recursos docents que ajuden el profes-
sorat a fer una docència sensible al gènere. 

Així, en una segona fase, s’ha elaborat el recurs Guies per a una docència univer-
sitària amb perspectiva de gènere, sota la coordinació de Teresa Cabruja Ubach 
(Universitat de Girona), M. José Rodríguez Jaume (Universitat d’Alacant) i Tània 
Verge Mestre (Universitat Pompeu Fabra). En conjunt, s’han elaborat onze guies, 
incloent-hi entre una i quatre guies per àmbit de coneixement, que s’han encar-
regat a professores expertes en l’aplicació de la perspectiva de gènere a la seua 
disciplina de diferents universitats:

ARTS I HUMANITATS:

Història: Mónica Moreno Seco (Universitat d’Alacant) 
Història de l’Art: M. Lluïsa Faxedas Brujats (Universitat de Girona)
Filologia i Lingüística: Montserrat Ribas Bisbal (Universitat Pompeu Fabra)
Filosofia: Sonia Reverter-Bañón (Universitat Jaume I)
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CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES: 

Dret i Criminologia: M. Concepción Torres Díaz (Universitat d’Alacant)
Sociologia, Economia i Ciència Política: Rosa M. Ortiz Monera i Anna M. Morero 
Beltrán (Universitat de Barcelona)
Educació i Pedagogia: Montserrat Rifà Valls (Universitat Autònoma de Barcelona)

CIÈNCIES: 

Física: Encina Calvo Iglesias (Universidade de Santiago de Compostela)

CIÈNCIES DE LA VIDA: 

Medicina: M. Teresa Ruiz Cantero (Universitat d’Alacant)
Psicologia: Esperanza Bosch Fiol i Salud Mantero Heredia (Universitat de les Illes 
Balears)

ENGINYERIES: 

Ciències de la Computació: Paloma Moreda Pozo (Universitat d’Alacant)

Aprendre a incorporar la perspectiva de gènere en les assignatures impartides no 
implica res més que una reflexió sobre els diferents elements que configuren el 
procés d’ensenyament-aprenentatge, tot partint del sexe i del gènere com a va-
riables analítiques clau. Per poder revisar les vostres assignatures des d’aquesta 
perspectiva, a les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gè-
nere trobareu recomanacions i indicacions que cobreixen tots aquests elements: 
objectius, resultats d’aprenentatge, continguts, exemples i llenguatge utilitzats, 
fonts seleccionades, mètodes docents i d’avaluació i gestió de l’entorn d’apre-
nentatge. Al cap i a la fi, incorporar el principi d’igualtat de gènere no és només 
una qüestió de justícia social sinó de qualitat de la docència.

Teresa Cabruja Ubach, M. José Rodríguez Jaume i Tània Verge Mestre, 
coordinadores
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01. INTRODUCCIÓ 
Montserrat Ribas Bisbal, professora de la Universitat Pompeu Fabra, recull en 
aquesta guia un ampli ventall de recomanacions per introduir la perspectiva 
de gènere en la docència de la filologia i la lingüística. A través de la docència 
oferim a l’alumnat una sèrie de coneixements per entendre el món i les relacions 
socials, proporcionem fonts de referència i autoritat acadèmica així com perse-
guim posar en pràctica la participació i l’esperit crític. Com es posa de manifest 
en aquesta guia, sense una reflexió sobre els biaixos de gènere que poden estar 
presents en l’exercici de la nostra docència el professorat pot contribuir a reforçar 
i perpetuar la desigualtat de gènere.

Per aquest motiu, la guia comença amb una discussió dels aspectes que mar-
quen la ceguesa al gènere de les disciplines treballades en aquesta guia i les 
seues implicacions (segon apartat). En aquest sentit, s’assenyala com aquestes 
disciplines han tendit a desvincular la llengua de la vida social dels parlants, mal-
grat que la llengua no és aliena a les representacions del món que prevalen a la 
societat.

A continuació la guia desenvolupa diferents eines per tal d’ajudar el professorat 
a realitzar una docència sensible al gènere. D’una banda, s’ofereixen propostes 
generals per incorporar la perspectiva de gènere en la docència (tercer apartat). 
Per fer-ho, es problematitza i destaca el paper que juga el gènere en la llengua. 
D’altra banda, es presenten propostes concretes per introduir la perspectiva de 
gènere a la docència en les disciplines esmentades. S’ofereix un seguit de bones 
pràctiques que comprenen continguts i resultats d’aprenentatge en la filologia 
i la lingüística (quart apartat). La guia també inclou diferents recursos docents 
(cinqué apartat) i proporciona indicacions sobre com el professorat pot ajudar 
l’alumnat a incorporar la perspectiva de gènere en la recerca, especialment en 
els TFG o TFM (sisé apartat). Així mateix, es recullen diferents eines de consulta, 
com pàgines webs, glossari de conceptes i enllaços a guies docents, que poden 
servir d’exemple (seté apartat), i es presenten algunes referències bibliogràfiques 
per a aprofundir en el procés de reflexió sobre com impartir una docència sensi-
ble al gènere (vuité apartat). 
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02. LA CEGUESA AL GÈNERE I LES SEUES IMPLICACIONS 
En l’àmbit de la filologia i de la lingüística el gènere s’ha treballat gairebé única-
ment des d’una perspectiva gramatical. És a dir, com una «forma» mitjançant la 
qual s’expressa la condició de masculí o de femení que s’atribueix a les unitats 
lèxiques i les seues possibles combinacions. Aquesta posició parteix del postulat 
que les relacions entre el codi (sistema lingüístic) i allò que el codi representa 
són arbitràries. Reduir el concepte de «gènere» a aquest plantejament equival a 
desvincular la llengua de la vida social dels parlants i a considerar-la un sistema 
de signes abstracte que no es veu afectat per les formes d’organització socio-cul-
tural de les comunitats humanes. No resulta, per tant, estrany que aquests plan-
tejaments hagen generat posicionaments crítics. A partir dels anys 70, l’activisme 
feminista ha fet observar que la llengua no és aliena a les representacions del 
món que proposa el pensament dominat i que, per tant, reprodueix els esquemes 
androcèntrics, sexistes i patriarcals que articulen l’ordre social.  

Entendre les llengües com a sistemes de signes i regles que no mantenen cap cor-
respondència amb els sistemes d’organització social, fa que qui s’ha encarregat 
de confeccionar gramàtiques i diccionaris no haja considerat, fins ara, la conve-
niència de qüestionar regles i significats que ignoren, invisibilitzen o menystenen 
les dones i altres identitats subalternes. Per aquesta raó, malgrat la prolífica re-
cerca duta a terme en aquest àmbit, majoritàriament per part de dones inves-
tigadores, la perspectiva de gènere continua sent gairebé sempre ignorada. I el 
mateix succeeix en la docència, on el fet que el professorat siga majoritàriament 
femení no sembla que tinga incidència en la introducció de propostes d’usos lin-
güístics més igualitaris.

No obstant això, cal remarcar que l’interès d’alguns col·lectius vinculats als estu-
dis feministes per canviar aquesta situació discriminatòria ha fet possible mos-
trar com moltes de les entrades de diccionaris normatius (DREA, DIEC) reprodu-
ïen significats sexistes, androcèntrics i patriarcals i s’ha pressionat perquè se’n 
feren revisions i actualitzacions. Actualment, tant el DREA com el DIEC han estat 
revisats, pel que fa a la perspectiva de gènere, cosa que no equival a què s’hagen 
esborrat completament aquests trets de les seues entrades (veg.: Lledó, 1998, 
1999, 2005). També han estat aquests col·lectius els que s’han mostrat partidaris 
d’introduir canvis gramaticals per evitar construccions –com per exemple, l’ús in-
discriminat del masculí genèric– que invisibilitzen altres expressions del gènere. 

Potser el subàmbit en què s’han fet més recerques sobre la variable de gènere 
en el llenguatge, ha estat el de l’anàlisi del discurs i de la comunicació. Robin 
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Lakoff, als anys 70, observava que homes i dones parlen de manera diferent i 
entenia que els homes es comunicaven de manera més assertiva que les dones 
que, segons ella, s’expressaven de manera més insegura. Més endavant, els trets 
que s’havien interpretat com a «inseguretat» van ser interpretats com a mostra 
de «cortesia» o com a maneres més «empàtiques» de parlar (Coates 1988, 1996, 
Holmes 1995) i, progressivament, aquest debat ha anat donant lloc a posiciona-
ments i controvèrsies que, ja siga en l’àmbit de la docència o en el de la recerca, 
són difícilment defugibles.
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03. PROPOSTES GENERALS PER INCORPORAR LA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA DOCÈNCIA
La llengua és el sistema simbòlic que ens permet l’accés al món i, per consegüent, 
és l’instrument transversal mitjançant el qual es construeix el contingut de les 
distintes disciplines. La llengua és, certament, l’espai de la «representació», però 
és també l’espai de la «interacció». És a dir, és el lloc on es fa possible la comu-
nicació i la sociabilitat humanes. Des d’una perspectiva de gènere, es proposa, 
doncs, prestar atenció a: 

1. La normativa lingüística: el concepte de gènere no es pot reduir només a una 
forma gramatical, sobretot quan fa referència a éssers sexuats, sinó que remet 
necessàriament a alguna cosa externa a la llengua. Les regles gramaticals que 
regulen la construcció normativa del gènere en una llengua no han emergit del 
no-res sinó que són l’expressió d’un pensament normatiu –per tant, androcèntric 
i patriarcal– que articula i sosté l’ordre social establert. Actuar sobre la normati-
va lingüística és, doncs, actuar sobre la construcció i reproducció d’una manera 
d’entendre el món per mirar de transformar-la. Proposar, com fan grups polítics 
com les CUP, d’utilitzar el femení, com a forma genèrica, en lloc del masculí, és 
mostrar que s’aposta per una reparació de les desigualtats de gènere que el sis-
tema continua reproduint. 

2. Les interaccions socials: els éssers humans necessitem interaccionar social-
ment. Hi ha interaccions més espontànies, com les converses col·loquials, i al-
tres més regulades, com les interaccions institucionals. En totes, però, sembla 
ser que dones i homes actuem a partir de patrons culturalment interioritzats. Si 
observem aquestes interaccions en detall, tant les que són més espontànies com 
les que ho són menys, o no ho són, ens adonem que reprodueixen jerarquies de 
gènere. Cal prestar, doncs, atenció a: quins rols s’assignen els participants (lide-
ratge, expertesa, suport, etc.) en una conversa?, qui té el capital verbal?, qui in-
trodueix el temes?, de què es parla? quin tipus d’enunciats són més recurrents en 
cada cas? com es produeixen les transicions dels torns de paraula?, com es ges-
ticula?, quin espai ocupa cadascú?, com s’hi expressa la cortesia?, etc. Si mirem 
de respondre aquestes preguntes en les interaccions que observem en el nostre 
entorn, ja siga familiar, social, laboral o institucional, ens adonarem que dones 
i homes no ens expressem de la mateixa manera ni ocupem les mateixes posici-
ons. I, òbviament, no rebem les mateixes valoracions. 
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3. La construcció dels relats socials: els grups humans donem sentit al món que 
ens envolta i, per fer-ho, ens valem de l’estructura narrativa. La narració (el relat) 
és la forma bàsica mitjançant la qual els individus i els col·lectius s’expliquen els 
esdeveniments que els toca viure. Només cal observar com els mitjans de comu-
nicació presenten les notícies per adonar-nos que la manera com seleccionen i 
caracteritzen els protagonistes, i organitzen el relat, té una forta incidència cog-
nitiva. Des d’una perspectiva de gènere, és interessant doncs observar: quantes 
notícies, ja siguen de premsa o d’informatius de ràdio i televisió, estan protago-
nitzades per dones?, amb quins temes se les relaciona?, apareixen com a subjec-
tes actius o passius?, si són subjectes actius, quin tipus d’accions fan?, com són 
valorades aquestes accions? etc. Probablement, aquesta observació farà que ens 
adonem que, altra vegada, es reprodueixen els patrons culturals de sempre i que 
les dones apareixen com una alteritat subalterna (Spivak, 1994). També convé 
adonar-se que no són només els relats dels mitjans els que reprodueixen aquests 
patrons i observar com apareixen representades les dones en els relats culturals, 
docents, científics, polítics, esportius, publicitaris, etc. 

Pel que fa a les pedagogies mitjançant les quals intentem treballar continguts i 
habilitats lingüístiques i comunicatives des d’una perspectiva de gènere, propo-
sem:

• Reflexionar sobre el funcionament del grup. El grup és un sistema que afec-
ta els components que l’integren i, a la vegada, és afectat per la conducta 
dels seus components. S’hi produeix, per tant, una influència recíproca. 
Observar quines són les representacions, valors i creences dominants, en 
el grup, sobre les identitats de gènere, i les pràctiques interaccionals que 
se’n deriven, ens permet prendre consciència de quines són les posicions 
dominants i quines reparacions caldria plantejar.

• Resignificar les pràctiques comunicatives. Davant el tracte pejoratiu que 
les habilitats de parla de les dones («xafarderes», «galliners», «fer safareig», 
etc.) han rebut des de l’androcentrisme dominant, valorar-les i mostrar-ne 
l’aspecte positiu: més sociabilitat, més capacitat per expressar les emoci-
ons, menys rigidesa, etc.

• Visibilitzar les aportacions que han fet les dones en els àmbits de la lexico-
grafia, la fraseologia popular i el manteniment, en general, de la cultura. 
Ex.: Maria Moliner en l’elaboració d’un dels diccionaris de més prestigi de 
la llengua espanyola; Joana Raspall, en l’elaboració del de locucions i fra-
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ses fetes en català; o les bibliotecàries,1 tenint cura dels llibres; és a dir, de 
la paraula escrita; etc. 

• Treballar aspectes gramaticals concrets com per exemple les distintes for-
mes en què es podria expressar o neutralitzar el gènere. Actualment, s’està 
debatent si la ‘@’ o la ‘x’ poden ser solucions, o cal valorar altres opcions 
en el marc de l’activisme lingüístic de gènere.

Amb l’objectiu de treballar sobre la perspectiva de gènere en la recerca i en la 
docència, s’han creat grups i associacions com Genet: http://genet.csic.es/

1 L’Escola de Bibliotecàries es va crear a Barcelona el 1915 per tal de formar el personal femení 
que havia de treballar a la xarxa de biblioteques populars que va impulsar la Mancomunitat de 
Catalunya. Va ser una Escola femenina fins el 1982.
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04. BONES PRÀCTIQUES
Un cop introduïdes les idees principals en relació als biaixos de gènere i hem 
presentat les principals propostes per introduir una perspectiva de gènere, en 
aquest apartat concretem amb major detall com podem incorporar aquests apre-
nentatges en la docència. Presentem, a través de tres casos, exemples concrets 
d’objectius i continguts docents i mostrem els resultats d’aprenentatge derivats 
de la incorporació de la perspectiva de gènere. 

En el pla d’estudis del Grau en Llengües Aplicades no s’explicita cap criteri 
d’igualtat ni s’especifica cap competència que hi tinga relació. No obstant això, 
a l’assignatura «Llengua i Societat» s’hi ha introduït la perspectiva de gènere. 
Concretament, en aquesta matèria, s’ha optat per treballar amb la metodologia 
d’estudi de cas (EC), també anomenada metodologia d’aprenentatge basat en 
problemes (ABP), que permet elaborar els continguts i desenvolupar les habili-
tats previstes en els objectius de l’assignatura mitjançant la resolució de casos 
reals o ficcionats. Tot seguit presentem tres dels casos que hem treballat a l’aula 
en què es planteja la perspectiva de gènere. 

CAS 1

Objectius

1) Reflexionar sobre els patrons comunicatius que dones i homes hem interi-
oritzat. 

2) Observar si hi ha diferències estilístiques entre l’expressió escrita dels ho-
mes i de les dones, i quins efectes psicosocials se’n deriven.

3) Detectar els elements paraverbals i contextuals que intervenen en la valo-
ració de les identitats socials.

Presentació del cas

A continuació et presentem segments de 2 estudis en què es plantegen caracte-
rístiques i efectes psicosocials dels estils comunicatius d’homes i dones:

(1) En concret, trobem diferències significatives entre els escrits d’homes i de 
dones en l’ús dels pronoms i dels substantius. Encara que el nombre to-
tal de formes nominals dels textos masculins i femenins és pràcticament 
idèntic, les dones utilitzen molts més pronoms que els homes, que solen 
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utilitzar més formes substantives. En general, observem que, fins i tot en 
els escrits formals, les dones tenen més tendència a utilitzar fórmules «in-
volucratives» i els homes a utilitzar fórmules més «informatives».2 

(2) Pel que fa a la visibilització d’homes i dones, hem observat que, en el 
Congrés de la Societat d’Evolució Australasiana de 2013, hi va assistir un 
nombre similar d’homes i dones, i no hi va haver pràcticament diferència 
de gènere en la distribució de les presentacions orals. No obstant això, les 
dones que van presentar treballs van invertir un 20% menys de temps que 
els homes. La raó d’aquesta diferència és que els homes van optar per pre-
sentacions llargues i les dones, en canvi, per presentacions breus. Aquesta 
tendència contribueix, sens dubte, a donar més visibilitat a allò que fan els 
homes que a allò que fan les dones en l’àmbit acadèmic. 

 Més endavant també s’hi diu: «El resultat no és només una reducció de la 
seua visibilitat immediata [de les dones], sinó que pot tenir implicacions 
significatives per a futures oportunitats de finançament i l’èxit de la publi-
cació».3

Proposta de treball

1) Creus que aquestes observacions estan prou fonamentades?

2) Fes una petita cerca empírica que et permeta justificar la resposta.

3) Pren una posició sobre la conveniència de neutralitzar, o no, les diferències 
expressives entre homes i dones.

Resultats d’aprenentatge

1) Ser capaç de valorar si hi ha trets estilístics específics en textos escrits per 
dones i homes.

2) Ser capaç de descriure les diferències lingüístiques i comunicatives que es 
detecten en les presentacions orals i escrites d’homes i dones.

2 Argamon, Shlomo; Koppel , Moshe; Fine, Jonathan i Shimoni, Anat Rachel (2003) Gender, 
Genre and Writing Style in Formal Written Texts: http://u.cs.biu.ac.il/~koppel/papers/male-
female-text-final.pdf

3 Jones, Theresa M.; Fanson, Kerry V.; Lanfear Rob; Symonds, Matthew R.E. i Higgie, Megan 
(2014) Gender differences in conference presentations: a consequence of self-selection?: 
http://www.robertlanfear.com/publications/assets/Lanfear_etal_PeerJ_2014.pdf

http://u.cs.biu.ac.il/~koppel/papers/male-female-text-final.pdf
http://u.cs.biu.ac.il/~koppel/papers/male-female-text-final.pdf
http://www.robertlanfear.com/publications/assets/Lanfear_etal_PeerJ_2014.pdf
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3) Ser capaç d’identificar els significats que adquireixen els elements para-
verbals i contextuals en la representació social del gènere.

CAS 2

Objectius

1) Reflexionar sobre el paper del llenguatge en la construcció i el manteni-
ment de les desigualtats socials; especialment, de les desigualtats per raó 
de gènere. 

2) Detectar formes i estructures lingüístiques que es poden correlacionar 
amb formes d’exclusió i de desigualtat.

3) Aprendre a fer propostes d’usos lingüístics no discriminadors, des d’una 
perspectiva de gènere.

Presentació del cas

Com a resultat de les propostes que, des dels estudis feministes, s’han impulsat 
sobre els usos lingüístics, la major part dels llibres d’estil de les institucions pú-
bliques fan recomanacions per a un ús no sexista del llenguatge. Moltes de les 
recomanacions es concreten en aquests punts:

En els documents i escrits de caràcter general els recursos que cal utilitzar per 
evitar eventuals usos sexistes del llenguatge són bàsicament els següents: a) 
la utilització del tractament de vós; b) la utilització de les formes femenines de 
càrrecs, títols i professions sempre que n’hi haja; i c) molt puntualment, la uti-
lització de designacions genèriques o col•lectives. En canvi, en aquest tipus de 
documents no és recomanable recórrer en cap cas a la utilització simultània  
de les formes masculina i femenina, ni en singular ni encara menys en plural, ja 
que, a banda de ser totalment innecessari, en resulta una expressió i uns textos 
feixucs i antinaturals. Exemples:

• Centre d’Atenció a l’Usuari [i no pas Centre d’Atenció a la Persona Usuària, 
ni Centre d’Atenció a l’Usuari i la Usuària]

• La relació entre professor i alumne [i no pas entre professor o professora i 
alumne o alumna, ni tampoc, naturalment, entre professor/a i alumne/a]...
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• Benvolguts graduats [i no pas Benvolguts/udes graduats/ades, ni Benvol-
guts graduats/Benvolgudes graduades, ni Benvolguts graduats i gradua-
des]

Proposta de treball

1) Creus que llenguatge reprodueix una visió sexista del món? 

2) Estàs d’acord amb aquestes recomanacions?

3) Quins creus que poden ser els efectes sociocognitius d’aplicar-les o no 
aplicar-les?

4) Diries que són suficients aquestes recomanacions per aconseguir un llen-
guatge inclusiu i igualitari?

Resultats d’aprenentatge

1) Ser capaç d’adoptar una posició raonada sobre el paper del llenguatge en 
les representacions que els humans ens fem del món.

2) Ser capaç de descriure, mitjançant raonaments lingüístics, les formes i 
estructures del llenguatge que vehiculen i reprodueixen representacions 
discriminadores per raó de gènere.

3) Ser capaç de fer propostes lingüístico-gramaticals que contribuesquen a 
fomentar usos més igualitaris del llenguatge.

CAS 3

Objectius

1) Reflexionar sobre com pot la traducció contribuir a transformar les visions 
sexistes, androcèntriques i heteronormatives dominants a la societat.

2) Avaluar els efectes sociocognitius de casos específics de traducció.

3) Proposar i discutir criteris que permeten seleccionar formes de traducció 
alternatives a les formes ofensives, discriminadores i excloents.
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Presentació del cas

Hi ha estudis sobre la transmissió de patrons culturals i sexistes en la traducció i 
el doblatge. Per exemple, Marcella De Marco (2004), a «Sexisme en el doblatge i 
en la subtitulació», observa:

Des de fa uns anys la traducció audiovisual s’ha convertit en un objecte de re-
cerca que ha despertat interès en diversos àmbits, atès que s’ha comprovat que 
la manera de doblar i subtitular una pel·lícula pot produir un fort impacte en els 
espectadors, pel que fa a la seua percepció de la realitat. El cinema no es limita 
a reproduir la vida real en una pantalla, sinó que reflecteix aquesta vida i dóna a 
conèixer els valors culturals d’una societat determinada. Per tant el doblatge i la 
subtitulació, que són els mitjans principals dels quals se serveix la cinematogra-
fia per difondre els seus missatges a altres cultures, acaben sent els agents més 
importants a l’hora de transmetre llocs comuns, punts de vista i estereotips sobre 
assumptes com la classe, l’ètnia i el gènere.

Descobrim així que en les paraules i expressions sexistes és on més clarament es 
reflecteixen estereotips de gènere, i que la representació de la dona que es des-
prèn d’aquestes expressions és molt semblant en la cultura nord-americana i en 
l’espanyola, tot i les diferències lingüístiques entre els idiomes.

Algunes de les pel·lícules que he analitzat ens en proporcionen molts exemples. 
En «Armas de mujer», per exemple, s’ha doblat l’expressió «you talk fine» com 
«hablas de puta madre». Tot i que el subtítol és literal («parles bé»), la versió do-
blada s’acosta més al registre col•loquial de la llengua d’arribada, ja que és un 
modisme molt comú en la cultura hispanòfona. Crida l’atenció el fet que és una 
expressió amb un clar matís sexista i que qui la fa servir és justament una dona, 
el que demostra que certes imatges recargolades sobre la feminitat passen desa-
percebudes per a qualsevol persona, independentment del seu sexe.4

Altres exemples de traduccions no literals, però que es justifiquen com a modis-
mes comuns a la llengua d’arribada són els següents:

Game of Thrones: You are a fucking bastard > «(Eres un) hijo de puta»

Top Gear: Don’t be such a pussy > «No seas nenaza»

Extrets d’Adrián Fuentes-Luque: El Lenguaje tabú en la traducción audiovisual: 
límites lingüísticos, culturales y sociales.5

4 http: //cvc.cervantes.es/trujaman/anteriores/mayo_04/17052004.htm 
5 https://cvc.cervantes.es/lengua/eaesla/pdf/01/70.pdf 
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Proposta de treball

1) Creus que l’activitat de la traducció ha de contribuir a la construcció d’un 
món més igualitari?

2) Com creus que s’ha de plantejar la traducció per contribuir a fer que la 
societat siga més igualitària?

3) Presenta 5 exemples de traduccions (reals o inventades) que cregues que 
poden contribuir a no reproduir visions sexistes, androcèntriques i hetero-
normatives de la societat.

Resultats d’aprenentatge

1) Ser capaç de detectar casos de traducció ofensiva i/o discriminadora per 
raó de gènere.

2) Ser capaç de proposar formes alternatives de traducció que no siguen 
ofensives ni discriminadores per raó de gènere.

3) Ser capaç d’avaluar els possibles efectes sociocognitius de les formes al-
ternatives proposades i de prendre decisions conseqüents. 
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05. RECURSOS DOCENTS 
En els apartats anteriors hem insistit a mostrar que el llenguatge és l’instrument 
mitjançant el qual el humans accedim al món. És, per tant, el vehicle que ens 
permet elaborar coneixement i interactuar amb l’entorn. Per aquesta raó diem 
que té un valor transversal i que l’ús que en fem afecta les distintes matèries. Pel 
que fa a com emprar un llenguatge sensible al gènere, serveis i gabinets lingüís-
tics, institucions com l’Institut Català de les Dones o l’Instituto de la Mujer i es-
tudioses del tema com Eulàlia Lledó, han fet recomanacions diverses sobre com 
i quan usar formes genèriques i formes dobles, sobre com referir-se a persones 
concretes i a persones indeterminades, sobre la selecció lèxica, sobre formes de 
redacció i d’interacció, etc. Tot seguit us n’enllacem algunes:

Perspectiva lingüística:

• Propostes d’Eulàlia Lledó:
 http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill/

lengua_gnral.htm

• Propostes de la Universitat Politècnica de Catalunya:
 http://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-linguistics/genere

• Propostes de la Universitat Autònoma de Barcelona:
 http://www.uab.cat/doc/llenguatge

• Propostes de l’Instituto de la Mujer:
 http://e-mujeres.net/nombra-en-red/

Perspectiva discursiva i educativa:

• Reflexions i propostes de la Universitat de Barcelona:
 http://www.ub.edu/cdona/

• Reflexions i propostes de la Universitat de Vic-Universitat Central de Cata-
lunya:

 http://mon.uvic.cat/ceig/

• Reflexions i propostes de la Universitat d’Alacant:
 https://web.ua.es/va/unidad-igualdad/docencia-igualdad/presentacio.

html

• Reflexions i propostes de Netzwerk Frauen und Geschechterforschung 
NRW:

 http://www.gender-curricula.com/en/gender-curricula-startseite/

http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill/lengua_gnral.htm
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill/lengua_gnral.htm
https://web.ua.es/va/unidad-igualdad/docencia-igualdad/presentacio.html
https://web.ua.es/va/unidad-igualdad/docencia-igualdad/presentacio.html
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• Reflexions i propostes de la Universitat Autònoma de Barcelona:
 http://www.uab.cat/web/l-observatori/perspectiva-de-genere-en-la-do-

cencia-i-la-recerca-1345703853830.html

Materials audiovisuals

Els materials audiovisuals ens faciliten la interpel·lació a diferents nivells. Les 
imatges, com a recursos semàntics, són molt poderoses i ens proporcionen nar-
ratives i contranarratives des de formats que solen ser atractius per als estudi-
ants.

• Universitat Pompeu Fabra (Març 2016). «La perspectiva de gènere a la do-
cència» [Vídeo]. Recuperat de https://youtu.be/dsE6w0XTPDk

• AlendaBros (Febrer 2013). «EL ORDEN DE LAS COSAS – Corto contra la vi-
olencia de género» [Vídeo]. Recuperat de https://youtu.be/hfGsrMBsX1Q

• laSexta (Febrer 2016). «Así transcurre un taller de perspectiva de género y 
violencia de género» – Salvados [Vídeo]. Recuperat de https://youtu.be/
wXj5nqCjsA8

• laSexta (Febrer 2016). Marina Marroquí: «Modificas cada cosa de tu vida 
por él, por no enfadarle» – Salvados [Vídeo]. Recuperat de https://youtu.
be/ZdjTFdbm0IA

http://www.uab.cat/web/l-observatori/perspectiva-de-genere-en-la-docencia-i-la-recerca-1345703853830.html
http://www.uab.cat/web/l-observatori/perspectiva-de-genere-en-la-docencia-i-la-recerca-1345703853830.html
https://youtu.be/wXj5nqCjsA8
https://youtu.be/wXj5nqCjsA8
https://youtu.be/ZdjTFdbm0IA
https://youtu.be/ZdjTFdbm0IA
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06. ENSENYAR A FER RECERCA SENSIBLE AL GÈNERE
La sensibilització de l’alumnat envers els temes de gènere és una tasca que s’ha 
de dur a terme des de les diferents assignatures que es cursen al llarg dels graus. 
Actualment, en els graus de Traducció i de Llengües Aplicades de la UPF hem 
implicat dues assignatures de 1r i anirem ampliant assignatures progressivament 
fins a 4t. Atès que tot just ho estem implementant, en aquests moments encara 
no disposem de resultats significatius. Sí que podem, però, facilitar el llistat de 
TFG i TFM que tenim al repositori. Aquest llistat de treballs realitzats per estu-
diants del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge configura tot un 
seguit d’exemples de com es pot aplicar la perspectiva de gènere en aquest àmbit 
d’estudi i pot servir de guia per a docents que vulguen incentivar la perspectiva 
de gènere en els treballs dels seus estudiants. 

Així doncs, trobem que la perspectiva de gènere en la llengua es pot treballar 
des d’un vessant més lingüístico-discursiu, tenint en compte els usos sexistes o 
no-sexistes de la llengua, com es configuren, amb quins criteris i quines repercus-
sions poden tenir a l’hora de construir socialment el gènere o la sexualitat d’una 
persona. A tall d’exemple, proposem els treballs que comentem a continuació: 

Sexe, gènere i llengua: anàlisi del llenguatge de la CUP (Tomàs Guix, Mireia);

On es fa una apropament al tractament de gènere que utilitza la CUP en els seus 
discursos (com ara les denominacions neutres, el femení genèric, entre d’altres). 
D’aquesta manera, s’analitzen els diversos criteris que utilitza aquest partit en els 
seus discursos quant al gènere i es posa de manifest la existència d’alternatives 
en relació amb els usos tradicionals. 

Linguistic gender stereotypes in teen situation comedy: analysis of Liv and Maddie 
(2013) and its translation into Spanish (Bosch Fàbregas, Mariazell-Eugènia)

On s’analitzen les funcions semàntiques i pragmàtiques d’elements lingüístics 
determinats d’una comèdia de situació adolescent a l’hora de detectar estere-
otips lingüístics lligats a qüestions de gènere i es comprova si hi ha alguna coin-
cidència amb estudis previs sobre llengua i gènere. Per tant, a més de tractar el 
gènere a la llengua específicament, es propicia l’apropament a altres investiga-
cions de gènere.
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Sortir de l’armari: caracterització discursiva en funció de la variable gènere (Mata 
Llorca, Aida de la)

On s’utilitza l’anàlisi crítica del discurs per observar com es construeix discursiva-
ment la identitat homosexual, mitjançant relats personals de joves homosexuals 
que expliquen la seua experiència a l’hora de parlar públicament de la seua se-
xualitat.

Socialización de género en la tercera infancia: la representación del género en el 
discurso de la narrativa infantil española del siglo XXI (Temporal Selga, Ruth)

On s’analitza la representació de gènere en una etapa molt important del desen-
volupament humà: la infantesa. D’aquesta manera es posa de manifest com es 
construeix la visió social del gènere, així com es propicien mentalitats ideològi-
ques determinades que acaben per configurar el constructe social dels infants.

Una altra manera d’incorporar la perspectiva de gènere en l’àmbit de la Traduc-
ció i les Ciències del Llenguatge és amb l’elecció de temes que tinguen a dones 
(i la seua literatura o la traducció de les seues obres, per exemple) com a objecte 
d’estudi o que estiguen relacionats amb el feminisme o afecten directament a 
les dones. En aquesta línia també podem oferir alguns exemples que s’han dut  
a terme a la nostra facultat: 

Las representaciones sociales del feminismo en los artículos de opinión y su recha-
zo o aceptación por parte de la audiencia: Un análisis desde la metáfora concep-
tual (Gómez Álvarez, Nereida N.)

On es presenta la ideologia feminista com a ideologia que promou un discurs 
de resistència i de transformació social i s’analitzen les diferents metàfores con-
ceptuals de sis articles d’opinió d’autores feministes, que posen de manifest la 
relació entre les representacions socials del feminisme que sorgeixen d’aquests 
discursos i la recepció per part de l’audiència. 

El aborto en debate en la política brasileña: actores, discursos e ideologías (Bor-
tolini, Elisa)

On es planteja l’objectiu d’identificar i analitzar els actors socials presents en els 
documents del poder legislatiu brasiler en referència a l’avortament, així com 
també es vol mostrar si existeix una ideologia present en aquest discurs i com es 
legitima o s’oculta. 
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Traducción y recepción en España de la novela afroamericana escrita por mujeres: 
comparación entre Alice Walker y Toni Morrison (Llopart Babot, Sandra)

On es duu a terme un apropament a la recepció en Espanya de la literatura afro-
americana escrita per dones, a través de la comparació dels casos de Toni Mor-
rison i Alice Walker, dos pilars no només de la literatura dels Estats Units, sinó 
també a nivell internacional. Així doncs, posa el focus en dues dones escriptores i 
s’investiguen els factors que han propiciat la traducció i difusió d’aquestes obres 
i quina repercussió han tingut en la recepció de les seues novel·les per part del 
públic.
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07. EINES DE CONSULTA 

Enllaços a guies docents d’assignatures relacionades amb 
«gènere» i «llenguatge»

Assignatures de Grau

Comunicar amb perspectiva de gènere requereix entendre com els  discursos que 
emetem perpetuen la ideologia patriarcal i androcèntrica de la societat que si-
tua les dones i totes aquelles persones no definides des del subjecte home, en 
l’alteritat i la marginalitat. Per això cal identificar on i com s’expressa, de forma 
implícita i explícita,  la desigualtat i la discriminació per raons de gènere en els 
discursos lingüístics i audiovisuals. Aprendrem a aplicar, de forma pràctica les 
diferents recomanacions per a una comunicació no sexista i l’ús d’un llenguatge 
inclusiu per guanyar precisió i exactitud en els nostres missatges:

• La literatura francesa escrita per les dones analitzada des de la perspec-
tiva de gènere (Universitat d’Alacant) http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEs-
tudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=39220&wLengua=V&scaca=2017-18#

• Anàlisi del discurs: Aspectes Sociocognitius (UPF-Màster en Filosofia Polí-
tica) https://gestioacademica.upf.edu/doa/consultaPublica/look[conpub]
MostrarPubGuiaDocAs

• Eines per comunicar amb perspectiva de gènere (Taller UAB amb reconei-
xement de crèdits ECTS): http://www.uab.cat/web/l-observatori/estudi-
ants/tallers-amb-reconeixement-de-credits-ects-1345685927557.html

Assignatures de Màster/Postgrau

• Estudis de gènere i sexualitat (Màster Oficial en Literatura Comparada: 
Estudios Literales y Culturales, UAB) http://158.109.159.121/molcelc/
wp-content/uploads/2012/07/GeneroSexualidad_2012-2013.pdf

• Género y Literatura (Máster en Estudios Interdisciplinares de Género, UAM) 
http://www.uam.es/UAM/IUEM-Organización-y-ordenación-académi-
ca/1242675355483.htm?language=es&nodepath=Organización%20y%20
Ordenación%20Académica

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=39220&wLengua=V&scaca=2017-18#
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=39220&wLengua=V&scaca=2017-18#
https://gestioacademica.upf.edu/doa/consultaPublica/look[conpub]MostrarPubGuiaDocAs
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• Llenguatges i sexisme (Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit 
Públic i Privat, UJI) https://e-ujier.uji.es/pls/www/gri_www.euji22883_ht-
ml?p_curso_aca=2017&p_asignatura_id=SRM007&p_idioma=CA&p_titu-
lacion=42169

• Género y Lenguaje (Máster en Estudios de Género y Políticas de Igualdad, 
Universidad de La Laguna) https://e-guia.ull.es/filosofia/query.php?codi-
go=265431104

• Llengua, estils de comunicació i gènere (Màster Universitari en Estudis de 
Gènere i Gestió de Polítiques d’Igualtat, UdL) http://guiadocent.udl.cat/
pdf/14642

• Gènere i comunicació (Màster Universitari en Gènere i Polítiques d’Igual-
tat, Universitat de València) https://webges.uv.es/uvGuiaDocenteWeb/
guia?APP=uvGuiaDocenteWeb&ACTION=MOSTRARGUIA.M&MODU-
LO=43364&CURSOACAD=2018&IDIOMA=V

• Anàlisi feminista del discurs en la ciència i en la cultura (Màster en Estu-
dis de Dones, Gènere i Ciutadania, iiEDG) http://www.iiedg.org/ca/master/
PDM3_AnalisFemDiscu_PRESCAT.pdf

• Llenguatge, gènere i mitjans de comunicació (Màster en Estudis de Dones, 
Gènere i Ciutadania, iiEDG) http://www.iiedg.org/ca/master/PDM3_Llen-
guGenereMedis_PRESCAT.pdf

• Traducció, autotraducció i gènere (Màster en Estudis de Dones, Gènere i 
Ciutadania, iiEDG) http://www.iiedg.org/ca/master/PDM5_TraduccioAuto-
traduc_PRESCAT.pdf

Glossari
Per tal que es prenga consciència dels usos lingüístics que poden vehicular biai-
xos de gènere i les possibilitats de dissidència que es poden proposar, es treba-
llen conceptes com :

Activisme lingüístic: «El concepte d’activisme lingüístic s’aplica a diverses pràc-
tiques de caràcter col·lectiu que tenen com a denominador comú provocar un 
canvi social, assumint la diversitat lingüística com a valor cultural, social i his-
tòric i a més, elaborant estratègies polítiques concretes, amb l’objectiu d’actu-
ar sobre l’estatus, el corpus o l’adquisició, i/o sobre les representacions d’una o 
diverses llengües: ideologies lingüístiques produïdes, legitimades i posades en 
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circulació per aquells sectors de la societat que posseeixen posicions de poder.» 
(Font: Cátedra de Etnolingüística de la Escuela de Antropología de la UNR, (s/d). 
Activismo lingüístico. Recuperat de https://etnolinguisticablog.wordpress.com/
activismo-linguistico/).

Llenguatge sexista: «El llenguatge sexista es reconeix com una forma d’exclusió 
que reforça la situació de discriminació cap a les dones i promou la generació 
d’estereotips.» (Font: Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES. (2007). Glosa-
rio de género (p. 91). México: Colonia Guadalupe Inn. Recuperat de http://cedoc.
inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf). 

Sexisme en el llenguatge: «El llenguatge és com un mirall que reflecteix la so-
cietat que l’utilitza; una eina que vehicula el nostre pensament, organitzant-lo i 
estructurant-lo, incorporant creences, valors, prejudicis i estereotips. Per això, la 
persistència de pràctiques discriminatòries en l’ús de llenguatge no és cap altra 
cosa que un senyal de la presència generalitzada de sexisme en la nostra cultura. 
L‘asimetria entre els conceptes masculins i els femenins, el genèric masculí com 
a pretès universal o l’exclusió de les dones en tant que subjectes del discurs, són 
els principals biaixos discriminatoris en l’ús del llenguatge» (Eulàlia Lledó). (Font: 
Unitat d’Igualtat de la Universitat de València. (s/d). Glossari sobre relacions de 
gènere i polítiques d’igualtat. Recuperat de https://www.uv.es/igualtat/MireiaLo-
la/glossari.pdf). 

Llenguatge patriarcal: «És un sistema cultural, polític, històric i social que es fo-
namenta en la construcció de desigualtats en base a les biològiques entre homes 
i dones establint jerarquies. En aquest ordenament, la superioritat l’assumeix el 
gènere masculí i la inferioritat va associada al gènere femení. Els sistemes patri-
arcals introdueixen el domini sobre les dones i els nins i les nines i condueixen a 
que aquests no solament ho acatin sinó que finalment consentin en defensar-lo 
o en formar-ne part com si fos inevitable i natural.» (Font: Institut Balear de la 
Dona (ed.) (s/d). Llenguatge per la Igualtat. Guia general (p. 35) Recuperat de 
http://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/297/297560_llenguatge-per-la-igual-
tat-guia-general.pdf). 

Llenguatge inclusiu: «El llenguatge inclusiu és un llenguatge lliure de paraules, 
frases o tons que reflecteixin visions preconcebudes, estereotipades o discrimi-
natòries de persones o grups (en aquest cas, del conjunt de les dones). També és 
un llenguatge que exclou a algunes persones de ser vistes com a part d’un grup.» 
(Font: Institut Balear de la Dona (ed.). (s/d). Llenguatge per la Igualtat. Guia gene-
ral (p. 34) Recuperat de http://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/297/297560_
llenguatge-per-la-igualtat-guia-general.pdf).
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Llenguatge androcèntric: «Terme que deriva del grec andros. Es refereix a l’ho-
me, per oposició a la dona, i amb qualitats d’honor i valentia. Centrisme, perquè 
es privilegia el punt de vista de l’home, com a partida del discurs lògico-cientí-
fic que considera insignificant l’altra realitat (la de la dona).» Supòsit que con-
sidera allò propi i característic dels homes com a centre de l’univers, paràmetre 
d’estudi  i  d’anàlisi  de  la  realitat  i  experiència  universal  de  l’espècie  huma-
na. Confon la humanitat amb l’home-mascle. És una forma específica de sexis-
me que es  manifesta  especialment  en  l’ocultació  de  les  dones  i  en la  seua  
falta  de  definició. (Font: Institut Balear de la Dona (ed.) (s/d). Llenguatge per 
la Igualtat. Guia general, p. 34. Recuperat de http://oficinaigualtat.uib.cat/digita-
lAssets/297/297560_llenguatge-per-la-igualtat-guia-general.pdf

Llenguatge ‘queer’: «Aquesta teoria parteix del postulat que no només el gènere 
sinó també el sexe són construccions socials i, per tant, els gèneres poden ser 
intercanviats i transgredits. D’aquesta posició es deriva que, en cap cas, es pot 
parlar només de dos gèneres o de dos sexes. Aquesta teoria ha estat defensada 
des dels moviments LGTBI.» (Font: Aparicio, Marta; Leyra, Begoña; Ortega, Ro-
sario (eds.) (2009). Cuadernos de género: Políticas y acciones de género. Materia-
les de formación, p. 183. Madrid: Universidad Complutense. Recuperat de http://
eprints.ucm.es/9638/1/estudios_e_informes_n%C2%BA_4.pdf). 

Gènere gramatical: «Classe a la qual pertany un nom substantiu o un pronom 
pel fet de concordar-hi en forma, i generalment només una, la flexió de l’adjectiu 
i del pronom. En les llengües indoeuropees aquestes formes són tres en determi-
nats adjectius i pronoms: masculina, femenina i neutra.» (Font: Institut Balear de 
la Dona (ed.) (s/d). Llenguatge per la Igualtat. Guia general (p. 35) Recuperat de 
http://oficinaigualtat.uib.cat/digitalAssets/297/297560_llenguatge-per-la-igual-
tat-guia-general.pdf). 

«Categoria gramatical que en algunes llengües dóna lloc a la distribució dels 
substantius en classes nominals, en funció d’un cert nombre de propietats for-
mals que es manifesten per mitjà d’afixos flexius, de la concordança amb l’adjec-
tiu o de la referència pronominal.» (Font: DIEC2).

El gènere gramatical en les llengües romàniques: «El català, com a llengua ro-
mànica, es caracteritza pel fet que els substantius, adjectius, pronoms i articles 
tenen gènere gramatical. Quan els substantius es refereixen a persones s’utilitza 
el gènere masculí o el femení d’acord amb el sexe. Aquest fet que sembla tan obvi 
no passa en altres llengües, com ara l’anglès, que en general no marca gramati-
calment els substantius segons que designen homes o dones.» (Font: Servei d’idi-
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omes de la Universitat Politècnica de Catalunya. (s/d). Criteris lingüístics. Trac-
tament de gènere. Recuperat de https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/
criteris-linguistics/genere).

Masculí genèric: «Per fer referència a persones indeterminades, és a dir, que po-
den ser tant dones com homes, tradicionalment s’ha fet servir el masculí com 
a genèric, tal com recullen les gramàtiques. Actualment, aquest ús del masculí 
com a genèric es considera que oculta o minimitza la presència de les dones i 
en alguns contextos es percep com a discriminatori.» (Font: Servei d’idiomes de 
la Universitat Politècnica de Catalunya (s/d). Criteris lingüístics. Tractament de 
gènere. Recuperat de https://www.upc.edu/slt/ca/recursos-redaccio/criteris-lin-
guistics/genere).

Femení genèric: «Ús del femení per a conjunts indeterminats o que engloben 
tant dones com homes, en comptes del masculí genèric tradicional. És una forma 
d’activisme lingüístic que expressa una reacció social al sexisme i androcentris-
me dominants.» (Font: proposta de Montserrat Ribas Bisbal).
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